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 [1احلديث األول ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 وسبب أتليفها مقدمة عن مؤلف األربعني النووية
   

بسم هللا، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول املؤلف رمحه هللا: عن أمري 
املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا 

ه إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرت
امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه( متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم [ . فهذا أول حديث يف جمموع 

ق احملدثون والفقهاء من بعده: النووي رمحه هللا، املسمى ابألربعني النووية، والنووي رمحه هللا يتفق علماء الرجال ويتف
على أنه إمام جليل، زاهد ورع، فقيه حمدث، وهو حمل اتفاق على جاللته وفضله يف العلم، وله مصنفات عديدة 

وكلها نفع هللا هبا طلبة العلم، سواًء يف الفقه كاجملموع شرح املهذب، وال أعتقد أنه توجد موسوعة فقهية تضاهي هذا 
كان املغين لـابن قدامة عند احلنابلة. وله أيضاً كتاب روضة الطالبني يف الفقه الشافعي، وله   الكتاب، اللهم إال إن

شرح مسلم، وله رايض الصاحلني من أحاديث خامت النبيني واملرسلني صلوات هللا وسالمه عليه، وكلها حبق مراجع يف 
إىل مؤلفه اإلمام النووي ، الذي ينسب إىل نَوى،  ابهبا. وهذا الكتاب الذي اشتهر عند الناس ابألربعني النووية، نسبة

وهي منطقة تتبع اجلوالن من أعمال دمشق، ونشأ هبا، مث تعلم يف دمشق أي يف اجلامع األموي، ورحل إىل عدة أقطار 
 وتعلم، ونفع هللا سبحانه وتعاىل به ومبؤلفاته. ......

  
 
  

 سبب تسمية األربعني النووية
   

ربعني النووية، يقول بعض العلماء: إن كثريًا من العلماء قد ألفوا يف األربعينيات، فمنهم من جيمع وأصل كتابه هذا األ
أربعني حديثاً يف موضوع واحد، كفضائل العلم، ومنهم من جيمع يف فضائل البلدان، أو يف املسلسالت أو يف غري 

هم عملوا به يف فضائل األعمال: )من ذلك. وأما سبب التحديد هبذا العدد فقد ورد حديث ضعفه البعض، ولكن
حفظ على أميت أربعني حديثاً على أميت من أمور الدين أدخله هللا اجلنة، أو جعله هللا من املتقني(، ورتب صلى هللا 
عليه وسلم جزاًء على من مجع أربعني حديثاً من أمور الدين. قالوا: وإن كان ضعيفاً إال أن كثريًا من العلماء مجعوا 

نات يف مواضيع خمتلفة، وأصل األربعني النووية كما ذكر ابن رجب يف مقدمة شرحه: أن ابن الصالح وهو من أربعي
أجل علماء احلديث يف الشام، جلس يف يوٍم جملساً ليملي أحاديث من جوامع كلمه عليه الصالة والسالم، فأملى 

هذه الستة والعشرين وأضاف إليها ما أكمل ستًة وعشرين حديثاً يف جملسه ذاك، فجاء النووي رمحه هللا وأخذ 
األربعني، وابلتحديد اثنني وأربعني حديثاً، انتخب فيها األحاديث اجلامعة اليت تعد كأصل أصيل يف اإلسالم. وبعضها 

يقول عنه بعض العلماء: ربع التشريع، أو ربع الدين، أو ثلث الدين، هناك أحاديث عامة كما جاء عن أمحد رمحه 



ثالثة أحاديث تدور عليها الشريعة كلها: حديث عمر بن اخلطاب : )إمنا األعمال ابلنيات(، وحديث: )كل  هللا: أن
عمل ليس عليه أمران فهو رد(، وحديث: )إن احلالل بنين واحلرام بنين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك املتشاهبات 

تقبل إال بنياهتا، واألعمال الفرعية البد أن تكون مطابقة فقد استربأ لدينه وعرضه(. ويقول أمحد ألن األعمال كلها ال 
ملا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا هو احلديث الثاين، والثالث: أن األعمال منها ما هو بني حالل، 

مشتبه  ومنها ما هو بني حرام وبينهما املشتبهات، ومجيع أحكام الفقه هكذا: إما حالل بني وإما حرام بني، وإما
بينهما، ليس هناك قسم رابع، )فمن ترك الشبهات استربأ لدينه وعرضه( فيقول أمحد رمحه هللا: مل خيرج حكم تشريعي 
عن هذه األحاديث الثالثة. ويروون عن أيب داود رمحه هللا أنه يقول: مجعت أربعمائة ألف حديث، ووجدهتا تدور على 

إىل غري ذلك من األحاديث اليت تعترب قواعد عامة، وأخذوا ذلك من  أربعة أحاديث، وذكرها ابن رجب يف مقدمته،
قوله صلى هللا عليه وسلم: )أوتيت جوامع الكلم( ، فهو صلى هللا عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واحلكم؛ ألنه 

جبميع جيمع املعىن الكبري جدًا يف كلمتني، كما يف هذا احلديث: )كل عمل ليس عليه أمران فهو رد(، فلو جئت 
أعمال املكلفني يف الطهارة أو الصالة أو الصيام أو الزكاة أو احلج... إخل، فقسه على ما جاء يف كتاب هللا وسنة 

رسوله صلى هللا عليه وسلم، إن كان موافقاً ملا جاء فيها فبها ونعمت، وإال فهو مردود، ويشهد له قوله سبحانه، َوَما 
تَـُهوا ]احلشر:آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َومَ  [. والشافعي رمحه هللا كان له حبث أو له مجع آية وحديث، 7ا نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ

يقول: إن مجيع األحاديث النبوية هلا أصل يشري إليه يف كتاب هللا، ولكن ما كل إنسان جيد هذا. يهمنا أن العلماء 
رمحه هللا، وكان مجعه يف جوامع كلمه عليه الصالة مجعوا أربعينات يف مسائل خمتلفة، وكان ممن مجع فيها النووي 

والسالم، وقد مجعت هذه األربعني دون أن يالحظ فيها التناسق بني األحاديث، واملهم أهنا موجودة يف هذا اجملموع 
 لو استوعبها إنسان لكأمنا استوعب جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم. 

  
 
 

 نوويما استدركه بعض العلماء على اإلمام ال
   

ويورد عليه بعض العلماء مما ترك من األحاديث اليت تعترب األم يف ابهبا قالوا: ترك حديثاً يف الفرائض هو أصل 
للفرائض )أحلقوا الفرائض أبهلها، فما بقي فألوىل ذكر وارث(. وقد اتفق علماء الفرائض أن هذا احلديث أصل يف 

لفرض والتعصيب، إذًا: أحلقوا الفرائض على ما جاء يف كتاب هللا، فإن ابب املرياث، واالتفاق على أن اإلرث يكون اب
هللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث، وبني مرياث الزوجني عند وجود الولد وعدمه، وبني حق الذكر مع 

د، وبني مرياث األنثى يف األوالد واألخوة واألخوات، وبني حق األم واألب إذا كان هناك أوالد أو ليس هناك أوال
اجلميع، وما بقي فلذوي العصبات، )ألوىل رجل ذكر(. فيقولون: إنه مل يذكره وكان من حقه أن يذكره مع هذه 

األحاديث، ولذا جاء ابن رجب رمحه هللا وأخذ األربعني أو االثنني واألربعني وأضاف إليها مثانية حىت كملت اخلمسني 
كله مثل: )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( وهذا أيضاً أصل يف اببه، حديثاً وأدخل فيها هذا احلديث، وما شا 

فلم يفصل يف ذكر احملرمات وأحال ذلك إىل ما ذكر من احملرمات من النساء يف القرآن. ومهما يكن من شيء فال 
منا مجع ما ميكن ألي إنسان أن يدعي لنفسه الكمال، و النووي بنفسه يف هذا اجملموع ما قال: مجعت كل شيء، إ

وقع عليه اختياره يف هذا الباب. وهذا احلديث الذي بدأ به هذا اجملموع املبارك يتفق العلماء على أنه أصل من 



أصول الدين، وعلى أنه ثلث أو ربع أو مخس الدين، ويتفق العلماء أيضاً على أن هذا احلديث يدخل يف كل ابب 
ال: لقد بدأ البخاري كتابه هبذا احلديث تنبيهاً على وجوب من أبواب الفقه، ولذا جاء عن بعض السلف أنه ق

إخالص النية يف العمل هلل، ولو ألفت كتاابً جلعلت مقدمة كل ابب: )إمنا األعمال ابلنيات( أنيت إىل هذا احلديث وإىل 
مر مباشرة، وقد منطوقه ومضمونه وما يتناوله بقدر املستطاع إن شاء هللا. يروي النووي رمحه هللا هذا احلديث عن ع

وصحة احلديث لنطمئن إليه، فال يوجد يف  -حذف السند ليسهل احلفظ.  -أشار يف مقدمته أنه التزم أمرين: 
 األربعني النووية حديث ضعيف.

  
 
  

 تلقيب عمر بن اخلطاب أبيب حفص والفاروق
   

مساء، أمري املؤمنني أبو حفص الفاروق ويف بداية احلديث عن هذا اإليراد لعلنا نتساءل عن هذه األلقاب والكىن واأل
عمر يبني علماء اللغة: أن العلم اسم يعني املسمى مطلقاً كما قال ابن مالك يف األلفية، مث بني أنه أييت كنية وعلماً 

وامساً ولقباً، والعلم هو ما يعني مسماه بدون قرينة، ومسي االسم امساً ألنه وسم أي: عالمة على صاحبه، وأصل الوسم 
العالمة لإلبل وحنوها، وهو مأخوذ أيضاً من السمو وهو العلو، ومنه السماء، مسا يسمو مسواً، لكأن االسم مسة علت 
على صاحبها فميزته عن غريه. والكنية ما صدرت أبب أو أبم كأيب حفص وأبو بكر، واللقب ما أشعر مبدح كالفاروق 

لقاب اليت لقب هبا عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه  أما وذي النورين أو بذم. السؤال هنا: ما هو سبب هذه األ
أمري املؤمنني فيقولون: إنه يف خالفة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه كانوا يقولون لـأيب بكر خليفة رسول هللا، فلما جاء 

أمريكم  قالوا: من  عمر كانوا يقولون: خليفة خليفة رسول هللا، وطال األمر فقالوا: جاء وافد من العراق يسأل أين
أمريان  قال: عمر، قالوا: جئت هبا، فسموه أمري املؤمنني، وقالوا: إنه هو الذي قال: أنتم املؤمنني وأان أمريكم فأان أمري 

املؤمنني، يهمنا أنه لقب جاءه بعد توليه اخلالفة. أبو حفص احلفص: األسد قالوا: كين أبو حفص عمر بذلك 
كرون عنه رضي هللا تعاىل عنه أنه كان ميسك أذن الفرس بيد ويثب على ظهر الفرس، لشجاعته وقوته وخفته، ويذ 

دون أن يعتمد على شيء، وذلك لنشاطه وخفته، وهذا القصد والوثب من مسات األسد والنمر، فلقب أبو حفص 
لدًا بسيف هللا، هلذه الصفة كما يقولون. أما الفاروق فقد لقبه به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما لقب خا

ويذكرون ذلك يف قصة إسالمه وأنه كان أشد الناس على املسلمني إيذاء، ويف يوم أخذ سيفاً، ومضى يسأل عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد أن يقتله، فلقيه رجل وقال: أين اي عمر   قال: أريد قتل حممد. قال: هل ترى 

ال: أدلك على أعجب من ذلك، أختك وزوجها أسلما. فبدل أن بين هاشم َتركيك  فقال له عمر : صبأت، ق
يذهب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب إىل بيت أخته، وكان عندها وعند زوجها خباب بن األرت يقرئهما 

القرآن وخيفيان إسالمهما، فلما جاء عمر ومسع خباب صوته اختفى داخل البيت، ودخل عمر إىل البيت فقال ألخته 
، فعدا على -وكاان يقرءان سورة طه-وجها: ما هذه اهلمهمة اليت مسعتها، قال له زوج أخته: ما هو إال حديث بيننا وز 

زوج أخته، فقامت أخته تدافع عن زوجها فلطمها فأدماها، فلما رأى الدم من أخته أسف على ذلك. مث قالت له 
داً رسول هللا فقال: أريين الصحيفة اليت كنتما تقرآهنا، قالت: أخته: رغم أنفك اي عمر أشهد أن ال إله إال هللا وأن حمم

ال. إنك رجس وهذا كتاب هللا، اذهب فاغتسل، فذهب مث جاء وأخذ الصحيفة وقرأ ما فيها مث قال: أين حممد اآلن  



اخلميس فلما مسع خباب قول عمر اندى وخرج وقال: أبشر اي عمر! لعل دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة 
أصابتك، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )اللهم أعز اإلسـالم بـعمر بن اخلطاب أو بـعمرو بن هشام( 

قال: أين حممد اآلن  قـال: يف الدار اليت أبعلى الصفا. فذهب عمر رضي هللا تعاىل عنه فوجد محزة على الباب رضي 
ال: لقد جاء عمر إن كان أراد هللا له خريًا فاحلمد هلل، وإال فقتله يسري هللا تعاىل عنه ومعه رجال، فلما رآه محزة ق

علينا، فلما طرق الباب ومسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صوته خرج إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
أشهد أن ال إله إال هللا وأمسك بتالبيبه وحبمالة سيفه وقال: أما آن لك أن تسلم اي عمر !! قبل أن خيزيك هللا، قال: 

وأشهد أن حممدًا رسول هللا. مث جلسوا يف الدار فقال عمر: اي رسول هللا! ألسنا على احلق أحياًء وأمواَت  قال: 
والذي نفسي بيده إننا على احلق أحياًء وأمواَتً، قال: فلماذا جنلس هنا أفال نعلنها، وخرج عمر وخرج رسول هللا يف 

وعلى اآلخر محزة وذهبا إىل البيت وطافا ابلبيت، فساءت وجوه قريش، وقالوا: اآلن  صفني على أحدمها عمر
انتصف املسلمون منا. فحينئٍذ مساه الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاروق، كأنه فرق يف ذلك اليوم بني اخلفاء 

حينما دخل عمر يف اإلسالم وكان ابلدعوة وبني ظهورها، أو بني املسلمني واملشركني، حيث متيزت مجاعة املسلمني 
ابن مسعود يقول: )إسالم عمر فتح، وهجرته نصر، وخالفته رمحة( من هنا مسي الفاروق ، وذلك كما مسى هللا 

 سبحانه وتعاىل يوم بدر يوم الفرقان؛ ألنه يوم فرق هللا فيه بني قوة الشرك الطاغية وبني قوة اإلسالم الداعية إىل هللا. 
  
 
 

 )إمنا األعمال ابلنيات(شرح حديث: 
  
أنيت إىل حديث النية منطوقه ومضمونه وما يتناوله بقدر املستطاع إن شاء هللا: أواًل: من حيث اللفظ )إمنا األعمال  

ابلنيات، وإمنا لكل امرأة ما نوى( هاَتن مجلتان متقاربتان لفظاً خمتلفتان مضموانً. كلمة )إمنا( تعترب عند علماء اللغة 
، ومعىن القصر أو احلصر هو أن تقصر املبتدأ على اخلرب، ومن أساليب القصر النفي واإلثبات )ما وإال( أداة قصر

َك َنْسَتِعنُي 144مثل: َوَما حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل ]آل عمران: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [، وكذلك تقدمي ما حقه التأخري مثل: ِإايَّ
( ولكن تقدمي املعمول يدل على أنه حمصور على ما بعده، فاملعىن: ) إايك [ فأصلها ) نعبدك ونستعينك 5]الفاحتة:

وحدك نعبد ( فقصر العبادة على مرجع الضمري املتقدم هنا ) إايك ( وكان أصله ضمري وصل وهو الكاف: ) نعبدك 
َك ( فلما فصل جيء بـ) إاي ( فصار ) إايك ( ألنه ال ينطق ابلكاف وحده، فصارت اجلملة هكذا: ِإايَّ  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ

[ أي: ال نعبد غريك وال نستعني بغريك. ومن أساليب احلصر أيضاً: تعريف كل من املبتدأ واخلرب  5َنْسَتِعنُي ]الفاحتة:
كقوله: )الكاتب زيد( فزيد معرفة والكاتب عرف أبل، واملعىن أنه ال كاتب إال زيد، وكقول البعض: الشاعر شوقي أو 

قصر الشعر على املتنيب كأن غريه ال يذكر معه، فتعريف الطرفني، وتقدمي ما حقه التأخري، والنفي الشاعر املتنيب ف
َا أَْنَت ُمنِذٌر ]الرعد: [ فكلمة )إمنا( هي أداة حصر 7واإلثبات، و)إمنا( كلها أساليب قصر، وأم الباب هي )إمنا( ِإمنَّ

 فجميع األعمال مقصورة وحمصورة ومتعلقة ابلنية. ...... وحدها. وهنا )األعمال( هي احملصور واملقصور على النية،
  
 
  



 هل تدخل النية يف مجيع األعمال
   

وهنا )األعمال( معرف أبل فيشمل مجيع األعمال، ومن هنا قال مجهور العلماء: كل عمل البد أن يتعلق ابلنية. 
ألمور اليت ليست مقصودة للتعبد، كاألمور بعض العلماء يقول: هذا العام خمصوص خرج منه ما ال حيتاج إىل نية، كا

اجلبلية، كاألكل والشرب والنوم واللبس، فهذه أمور جبلية ال حتتاج إىل نية، وحتصل بدون النية، فإذا أكلت شبعت 
ولو ما نويت الشبع، وإذا لبست سرتت وإن مل ترد السرت. ويقول اآلخرون: احلديث على عمومه وال خيرج منه شيء، 

اجلبلية داخلة يف هذا احلديث؛ ألنك إذا أكلت لتشبع شكراً هلل على النعمة، أو لتتقوى على طاعة هللا،  حىت األمور
فإن نيتك يف األمور العادية حتوهلا إىل عبادة، فإذا لبست تنوي السرت كان لك أجر، وإذا لبست تنوي الفخر واخليالء  

آخرون: إذا كانت عندك أمانة أو وديعة أو عليك دين،  كان عليك وزر، إذاً: ما خرج من هذا احلديث شيء. ويقول
فعندما ترد الوديعة ملودعها، وتؤدي األمانة لصاحبها، وتقضي الدين، فهذه األمور ال حتتاج إىل نية، واآلخرون 
اء يقولون: بل النية تدخل هنا أيضاً، فإن كنت تريد أن أتكل األمانة، أو أن جتحد الوديعة، أو أال ترد الدين، وج
احلاكم وأخذها منك قهراً ليوصل احلق لصاحبه، فأنت أمثت بنية اخليانة أو الغدر، وإذا دفعتها إليه عماًل بقوله 

[ كان لك أجر بنية الوفاء امتثااًل ألمر هللا. وكانت 58سبحانه: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها ]النساء:
نني عائشة رضي هللا تعاىل عنها تستدين، فقالوا هلا: ملاذا تستدينني وقد تكونني يف غىن عن االستدانة  قالت: أم املؤم

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من استدان وهو ينوي السداد كان هللا يف عونه حىت يسدد دينه(. إذًا: 
يريد عماًل ما من أمور الدنيا أو أمور اآلخرة فله من اجلزاء حبسب النية هلا دخل حىت يف العادات، فإذا كان اإلنسان 

نيته، مثل إنسان بىن بيتاً يسترت فيه وأيوي إليه عياله، ويرتكه لعياله من بعده فله أجر على هذا العمل، أال ترون 
ال: )أأييت أحدان شهوته وله احلديث يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )حىت اللقمة يضعها يف يفَّ امرأته فله هبا أجر( ، وق

فيها أجر  قال: أرأيت لو وضعتها يف حرام أليس عليك وزر(. إذًا: قوله صلى هللا عليه وسلم: )إمنا األعمال( عامة 
 ال خيرج من ذلك عمل قط. 

  
  
  

 كالم العلماء على نية القصد
   

ييز. النية اليت للقصد، تكون يف األعمال ونية للتعيني والتم -نية ابلقصد.  -والنية يف األعمال على قسمني: 
األخروية اليت قد يدخلها الرايء والسمعة، وقد يدخلها مصلحة أخرى، فهذه األعمال أجرها متعلق ابلنية اخلالصة 

لوجه هللا. أما املميزة فتأيت يف الصالة والصيام، وهي اليت يهتم هبا علماء الفقه. وقد جاء يف نية القصد أن رجالً سأل 
لنيب صلى هللا عليه وسلم: )اي رسول هللا الرجل يقاتل محية، الرجل يقاتل لريى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك ا

يف سبيل هللا  قال: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا(، فالنية نية القصد أي: ماذا قصد بقتاله  
ملا فتح مكة ومسع أن ثقيفاً اجتمعت له وأراد أن خيرج إليهم، فأراد أن  وحنن نعلم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

خيرج مسلمة الفتح مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاحتاجوا إىل دروع وإىل سيوف وإىل عتاد، فأرسل إىل 
بل عارية مؤداه  يطلب منه أن يعريه أدرعاً، قال: غصباً أم عارية  قال: -مل يسلم بعد-صفوان وكان على دين قومه 



أو قال: مضمونة، وجاء صفوان بنفسه وهو على دين قومه، وخرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حنني، 
وحينما فوجئ املسلمون هبوازن ترشقهم ابلنبال كاجلراد رجع من رجع من املسلمني، وثبت رسول هللا صلى هللا عليه 

حاب حممد ال يردهم إال البحر، فقال صفوان: وهللا ألن يربين رجل من وسلم يف أرض املعركة وقال قائل: هؤالء أص
قريش خري من أن يربين رجل من هوازن، وإمنا قال ذلك محية لقريش ال غري. وهكذا األعمال اليت يقصد هبا وجه هللا 

[، 110ا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبنِِه َأَحًدا ]الكهف:فالنية فيها مبعىن القصد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبنِِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحلًِ 
وهلذا جاء يف احلديث أنه سبحانه وتعاىل يقول: )أان أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل وأشرك معي فيه غريي 

ائي، واألحاديث تركته وشركه( ويؤتى يوم القيامة وينادى من عمل عماًل يرائي به غري هللا فليطلب جزاءه ممن كان ير 
 يف هذا كثرية. 

  
  
  

 طروء الرايء وإحباط أجر العمل
   

ويبحث العلماء يف مسألة: إذا دخل الرايء عماًل أصله لوجه هللا ولكن طرأ عليه مقصد جانيب، فهل يبطل هذا العمل 
رسول صلى هللا عليه وسلم لقوله: )تركته وشركه(، أو أنه يبطل منه ابلقدر الذي دخل فيه الرايء  نعلم مجيعاً أن ال

حذر من الرايء وقال عنه إنه الشرك اخلفي، والرايء: أن ترائي بعملك فتعمل بقصد أن يذكرك الناس، أو ميدحوك، 
ولذا قيل يف الذي جياهد محية: )أييت يوم القيامة فيذكره هللا تعاىل بنعمه عليه فيذكرها، فيقول له: فما صنعت فيها  

نفسي وجاهدت يف سبيل هللا، فيقول: كذبت! خرجت ليقال فالن شجاع، وقد قيل، ويؤتى فيقول: خرجت مبايل وب
ابلعامل فيعرفه هللا نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا فعلت هبا  فيقول: تعلمت وعلمت ليعلم دينك، فيقول: كذبت! إمنا 

من تعلم العلم ليماري به العلماء أو تعلمت ليقال عامل وقد قيل( وهلذا يقول اإلمام مالك واإلمام أمحد رمحهما هللا: 
جياري السفهاء أو يلفت أنظار الناس إليه فالنار فالنار، ويقول ابن عبد الرب : من تعلم ليماري العلماء فقد قسا قلبه، 

أي: ضاع عن التحصيل؛ ألنه مل يرد بتعلمه وجه هللا، وهذا مما يوقف طلبة العلم على أحرج املواقف، ألن الشهرة 
خطري، وألن طلب الرايء عند الناس أخطر، فليتق هللا كل طالب يف نفسه ويف علمه ولريُج وجه هللا فيما علم أمرها 

وفيما علَّم، سواء استفاد منه الناس أم ال. وفيما يتعلق ابلرايء هل هو حيبط مجيع األعمال أو العمل الذي راءى فيه، 
 ذلك حض؛ كمن حج ليتجر، وكمن قاتل ليغنم مع إعالء  وإذا قصد بعمله وجهاً سوى وجه هللا، هل يكون له يف

كلمة هللا. يقول العلماء: إن كان القصد األول هو وجه هللا وما جاء من غريه فإمنا هو تبع، فال شيء يف ذلك، 
 واملسلمون كانوا خيرجون ويقاتلون وكانوا يغنمون، وال يؤثر ذلك على قصدهم يف إعالء كلمة هللا. وبعضهم يقول: إن
قاتلوا وغنموا فقد فاهتم ثلثا أجر الغزاة، وإن قاتلوا ومل يغنموا فلهم أجر الغزاة كاملة. ولكن الرسول صلى هللا عليه 

وسلم كان يغزو ويقاتل ويغنم، وأيخذ من الغنيمة مخسها ويقسم على أصحابه، وال يؤثر ذلك؛ ألن القصد األول إمنا 
هللا يكره النفل أي: تنفيل اإلمام أو القائد للغزاة يف أول األمر يف ذهاهبم، هو إعالء كلمة هللا. ولذا كان مالك رمحه 

والنفل هو أن يقول القائد: من قتل مشركاً فله سلبه، يقول مالك : األوىل ترك هذا يف الذهاب خمافة أن يذهب هذا 
ادية على نيته وعلى قصده، املسلم ال إلعالء كلمة هللا ولكن لقتل املشرك ليأخذ السلب، فكرهه حىت ال تغلب امل

أما يف العودة فال مانع؛ ألهنم قد حتدد القصد عندهم وانقضى، فال أتثري هنا على القصد. وجاء يف احلديث )خيرج 



جيش يريد الكعبة فيخسف هللا هبم األرض، قالت عائشة : اي رسول هللا!! يكون فيهم السوقة وغريهم فما ذنبهم  
ثون على نياهتم(، فبعضهم نيتهم هدم البيت، وبعضهم ال قصد هلم، وال انقة هلم فيها وال قال: خيسف هبم مجيعاً ويبع

مجل، إمنا صحبوا ذلك اجليش ليبيعوا ويشرتوا ويرحبوا، فيبعث كل واحد منهم على نيته. وهكذا نية القصد أتيت يف 
وإمنا يتجر ليستعني على نفقة احلج، األعمال اليت يراد هبا وجه هللا، فهذا الذي حج ويتجر إن كان خروجه للحج، 

فال مانع من ذلك؛ ألن القصد هو احلج واالجتار إمنا هو وسيلة وليس بغاية، أما إذا كانت غايته التجارة واحلج جاء 
تبعاً فهذا بقدر جزئية النية يف احلج يكون له أجر، وهكذا يف مجيع األعمال. وهذا يتكلم فيه علماء العقائد وعلماء 

 والرتبية.  التوجيه
  
  
  

 كالم العلماء على نية التعيني والتمييز
   

القسم الثاين من النيات: وهي نية التمييز والتعيني، يقول الفقهاء يف قوله: )إمنا األعمال ابلنيات(: إن العمل قد يقع 
قبلة وكرب ووضع يديه ولو مل توجد نية، فالصالة استقبال وقيام وركوع وسجود إىل آخره، فلو أن إنساانً استقبل ال

وركع ورفع وسجد وسلم، فقد أتى ابلصالة وحصَّل العمل، لكن النية غري موجودة، قالوا: فإن كان يف الفريضة فال 
تصح فريضة إال ابلنية، وهل تنقلب هذه الصالة انفلة وتصح أم أهنا ابطلة  خالف بني العلماء. ومثل آخر: سنة 

الذي مييز بني ركعيت الفريضة وركعيت النافلة هو النية، فإذا نوى ابلركعتني األوليني الفجر ركعتان، والفريضة ركعتان، ف
النافلة، ونوى ابلركعتني األخريني الفريضة فقد ميز بني الصالتني ابلنية. ومثال آخر يف ابب الطهارة: إنسان يف شدة 

راد أن يصلي، فالبد له أن يتوضأ؛ ألن احلر انغمس يف بركة أو يف حوض، أو دخل حتت الدش يتربد من احلرارة، وأ
نيته ليست الستباحة الدخول يف الصالة، إمنا اغتسل للتربد. واخلالف يف هذا بني أيب حنيفة رمحه هللا واجلمهور؛ 

فاجلمهور يقولون: إن النية تكون يف األعمال األساسية اليت هي املقصد، أما الوسائل فال حتتاج إىل نية، فإذا لبست 
ن أجل أن تسرت عورتك للصالة مل حتتج إىل تنوي عند اللبس أن تسرت العورة ألجل الصالة؛ ألن سرت العورة ثيابك م

شرط لصحة الصالة وليس غاية. فاإلمام أبو حنيفة رمحه هللا يقول: الوضوء أيضاً ليس غاية بذاته وإمنا هو شرط 
يت هبذا الوضوء؛ صحت صالتك هبذا الوضوء كما لصحة الصالة، فإذا توضأت للتربد ال بنية استباحة الصالة وصل

صحت صالتك بذلك الثوب. واجلمهور يقولون: الوضوء بذاته عباده وليس هو جمرد شرط للصالة؛ ألن الرسول 
صلى هللا عليه وسلم ذكر يف احلديث الصحيح: )إذا توضأ العبد املسلم فتمضمض خرجت ذنوبه من فيه مع آخر 

خرجت ذنوب وجهه مع آخر قطر املاء، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع املاء أو مع  قطر املاء، وإذا غسل وجهه
آخر قطر املاء، وإذا غسل قدميه خرجت ذنوبه مع آخر قطر املاء، وخيرج من الوضوء ال ذنب له، وكانت خطواته 

لرجل الذي وجد امرأة يف إىل املسجد وصالته انفلة له(؛ قال اجلمهور: فالوضوء بذاته عبادة؛ ألنه يكفر الذنوب. وا
أقصى املدينة، وجاء إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال: )اي رسول هللا! أصبت امرأة يف أقصى املدينة، وما تركت 
شيئاً يفعله الرجل مع امرأته إال فعلته معها غري أين مل أجامعها، فطهرين اي رسول هللا، فقال له صلى هللا عليه وسلم: 

نا  قال: ال، قال: توضأ وصل، فلما توضأ الرجل وصلى نزلت اآلية: ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيِنَئاِت أصليت العصر مع
[ فدعا الرجل وقرأها عليه، فقال: أيل خاصة اي رسول هللا!! قال: بل ألميت كلهم(، قال العلماء: إن 114]هود:



ة بذاته. وإذا نظران أيضاً إىل أعمال الوضوء وجدانها تدور وضوءه مع صالته من مكفرات الذنوب، إذاً فالوضوء عباد
بني العادة وبني العبادة، فاالغتسال من اجلنابة تعميم للبدن ابملاء، واالغتسال يوم اجلمعة تعميم للبدن ابملاء، 

ما كان واجباً  االغتسال من التربيد والنظافة تعميم للبدن ابملاء، وكل هذه األغسال يف صورة واحدة، فما الذي مييز
عما كان مسنوانً وما كان عادة  النية هي اليت متيز ذلك، وهلذا فاجلمهور على أن النية شرط يف صحة الطهارة. أنيت 
إىل الصالة كما أشران، فإذا صلى ركعيت الفجر مث صلى الصبح مل يفرق بني ذلك إال النية، وإذا أراد أن جيمع الظهر 

حتدد العصر .. وهكذا، إذًا: النية تدخل يف العبادات يف وسائلها ويف غاايهتا. وهل النية والعصر، فالنية حتدد الظهر و 
شرط يف صوم رمضان  قال بعض العلماء: ال تشرتط النية يف صوم رمضان، فيكفي أن ينوي الصوم، وال حاجة إىل 

ية، وقد ميتنع عن الطعام لعدم تعيني النية، فكونه ينوي الصوم فذلك يكفي؛ ألن اإلنسان قد ميتنع عن الطعام مح
رغبة فيه، وقد ميتنع عن الطعام لعدم وجود الطعام، فإن كان يف رمضان فظرف الصوم يعنيِن املقصود فال حاجة للنية 

عن ذلك. وقال بعض العلماء: بل النية واجبة، وتكون من الليل. فإذا كان يف غري رمضان، فهناك صوم قضاء 
هناك صوم تطوع، وهناك صوم انفلة، كاإلثنني واخلميس، فإذا أراد أحدان أن يصوم يوماً رمضان، وهناك صوم كفارة، و 

قضاء أو كفارة أو انفلة أو نذارًا، فالبد من النية لكي مييز نوعية الصيام هنا. فمن هنا يقول بعض العلماء: )إمنا 
م: )من مل يبيت الصيام ابلليل فال صيام األعمال ابلنيات( أي: تعيينها وصحتها ابلنية، ولقوله صلى هللا عليه وسل

له(. وبعضهم يقول: )إمنا األعمال ابلنيات( أي: كماهلا وفضيلتها. والصحيح: أن كل عمل توقفت صحته على النية 
فإنه يقدر احملذوف يف قوله: )إمنا األعمال( أي: إمنا صحة األعمال بنياهتا، وإذا كان يؤدى بغري نية، كدين أخذ من 

ن حكم احلاكم على مدين بدفع الدين فامتنع فباع ماله ووّن الدائن حقه؛ صح السداد، وال يتوقف سداد صاحبه، أب
الدين على نية املدين؛ ولكن كمال أجر هذا العمل يتوقف على النية. إذًا: النية تدخل يف مجيع األعمال، فهي إما 

، وهلذا فاحلديث عام يف مجيع األعمال اليت يتناوهلا أن تصحح ما يفسد بدوهنا، وإما أن تكمل وحتسن ما يصح بدوهنا
 التكليف. 

  
 
  

 [2احلديث األول ] -شرح األربعني النووية 
 

 أقسام العمل
   

واألعمال تنقسم إىل ثالثة أقسام: القسم األول: أعمال  -روايتان-)إمنا األعمال ابلنيات أو ابلنية( ابإلفراد وابجلمع 
مال البدن. القسم الثالث: أعمال القلب. فأعمال اللسان: النطق من ذكر، وتالوة، اللسان. القسم الثاين: أع

: الصالة من قيام وركوع، والصيام واحلج، واجلهاد، وغريها من -اجلوارح-وكالم، وغري ذلك. وأعمال البدن 
كما جاء عن بعض   األعمال البدنية. وعمل القلب: ما ينعقد عليه القلب من عقائد كاإلخالص واخلوف والرجاء...

السلف، أظنه عبد هللا بن عمرو بن العاص يقول: )كنا جلوساً عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: خيرج عليكم 
رجل من هذا الفج من أهل اجلنة، فخرج رجل معلقاً نعليه يف يده، فمضى، ومن الغد قال: خيرج عليكم رجل من 

ذي خرج ابألمس، ثالث مرات، قال: فتبعته فقلت: إنه قد وقع بيين هذا الفج من أهل اجلنة، فخرج ذاك الرجل ال



وبني أيب ما يكون بني الولد ووالده، وقد أقسمت أال آتيه ثالثة أايم، فإن رأيت أن تؤويين هذه األايم الثالثة وجزاك 
م تعب، ويف الليلة الثانية مل هللا خريًا، قال: تفضل، وابت عنده لكنه مل ير عنده شيئاً جديدًا، فقال: لعله أن يكون اليو 

ير شيئاً، قال: لعله أن يكون مستحياً، ويف الليلة الثالثة قال له: اي عبد هللا! وهللا مل يكن بيين وبني أيب شيء، ولكين 
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول فيك: إنك من أهل اجلنة، فطمعت أن يكون عندك عمل خاص، فجئت 

 اي عبد هللا ما هو إال ما رأيت، فذهب، مث انداه وقال: ما هو إال ما رأيت؛ غري أين أبيت ألرى ما تعمل، قال: وهللا
وليس يف قليب غل ألحد، قال: هي هذه، وهي اليت ال نطيق( ، كان يبيت كل ليلة صايف القلب، ليس يف قلبه غل 

ري فإنه ال حيمل غاًل على أحد. وهلذا ألحد، مهما كان من الناس إليه من إساءة، ومهما صدر من الناس حنوه من تقص
يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [ التطهري: التنقية، فإهنا تطهر 103قال العلماء يف قوله سبحانه: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدقًَة ُتَطهِن

وتطهر الفقري من أن حيقد الغين والفقري معاً، تطهر الغين من أدران الشح والبخل، ومن أن ميسك ماله عن الفقراء، 
أو حيسد الغين على ما أعطاه هللا؛ ألنه أيخذ حقه منه، فإذا كان الفقري أيخذ حقه من مال الغين، فال حيقد عليه، بل 
يدعو له ابلربكة، لكن إذا أمسك الغين ماله ومل يزكه وحرم الفقري، يتمىن أن يذهب هللا مال الغين، ألنه ما أعطى حق 

 ..هللا فيه. ....
  
  
 

 أمهية النية
   

فالنية من أعمال القلب، وهلذا أييت يف حبث القصد: أن النية إمنا هي القصد إىل العمل، وليس هناك حاجة للتلفظ 
هبا، فيكفي حينما تتوجه إىل القبلة أن ترفع يديك وتقول: هللا أكرب! وتستحضر يف قلبك ماذا ستصلي من فريضة أو 

تحضر هل هي صالة العشاء أم املغرب غريها، وكل هذا حمله القلب. فهذا احلديث كما انفلة، وإن كانت فريضة فتس
أشران يعترب أصاًل من أصول الدين، ويدخل يف كل ابب، ويف كل عمل لفرد من أفراد املسلمني، سواء كان ابتغاء وجه 

عقابه، ولذلك جاء يف احلديث هللا أم لغرض دنيوي. وحبسب ما يقصده العبد بعمله يكون أجره وثوابه، أو نكاله و 
 الصحيح: )من عمل عماًل أشرك معي فيه غريي تركته وشركه( إذًا نية القصد قد تكلمنا الكالم عنها. ......

  
 
  

 دخول النية يف العبادات وأثرها يف صحتها وثواهبا
  
ريه: لو ألف مائة كتاب جلعلت قال الشافعي رمحه هللا: هذا احلديث يدخل يف سبعني ابابً من أبواب الفقه، وقال غ 

مقدمة كل ابب هذا احلديث، ولو أردت تتبع ذلك لطال بك املقام. نية التعيني اليت يتكلم عنها الفقهاء، مثاهلا: إذا 
عممت بدنك ابملاء فإن أردت النظافة فلك ما نويت، وإن أردت رفع حدث أبعضائك فلك ما نويت، وكذلك أيضاً 

يان غساًل أحدمها واجب واآلخر مسنون، فإذا نويت املسنون مل يسقط الواجب، وإذا إذا كان هناك أمران يقتض
نويت الواجب سقط املسنون ودخل ضمناً، كمن أصبح يوم اجلمعة جنباً فاغتسل ينوي غسل اجلنابة، فإنه يدخل 



عمال ابلنيات. ويف ابب غسل اجلمعة معه، أما إذا نوى غسل اجلمعة فإنه ال ترتفع عنه اجلنابة؛ ألنه مل ينوها؛ واأل
الصالة أشران إىل أن الصالة انفلة وفريضة، فإذا أراد النافلة مل تندرج حتتها الفريضة حبال، وإذا نوى الفريضة فقد 

تندرج معها النافلة، فإذا جئت واإلمام يف الصالة يف صالة الصبح ونويت الفريضة دخلت حتية املسجد معها، 
نويت حتية املسجد معها، دخلت حتية املسجد مع سنة الفجر؛ ألهنا أقوى يف الطلب، وكذلك إذا أردت سنة الفجر و 

وهكذا النية حتدد وتعني وتبني املطلوب. وهكذا إذا جئت إىل الصيام، فقد يكون فريضة أو قضاًء أو كفارة، فحسب 
فاضة ونويت معه طواف ما نويت يكون لك ما نويت يف صيامك، وإذا جئنا إىل احلج أيضاً، فإذا أخرت طواف اإل

الوداع أجزأك ذلك، بل إن اإلمام مالكاً يقول عن الذي أييت متأخرًا: قد حيج حجه كله بطواف واحد ابلبيت، يعين 
إذا ضاق عليه الوقت، فإن طاف طواف القدوم فاته الوقوف بعرفات، فيسرع ليدرك املوقف يف عرفات ويرتك طواف 

 مىن، وبقي هناك بعد رمي اجلمار أايم التشريق، مث نزل إىل مكة ليطوف طواف القدوم، فإذا جاء ونزل من عرفات إىل
اإلفاضة ويسافر فإنه يطوف طواف اإلفاضة فيسقط القدوم تبعاً ألنه ابلنسبة إليه قدوم، وهو ركن يف احلج وهو 

دات يف تعيينها ويف طواف اإلفاضة، وجيزئه أيضاً عن طواف الوداع. وهكذا جند مجيع األعمال فيما يتعلق ابلعبا
 تصحيحها.

  
  
  

 أثر النية يف املعامالت
  
وإذا جئنا إىل املعامالت، وأهم ما يكون يف ذلك األميان: إذا حلف إنسان على شيء وكان اللفظ حيتمل معنيني فإن  

حلفت ما نواه هو الذي تنعقد عليه اليمني. ويقولون يف ابب القضاء، ميينك على ما يصدقك فيه خصمك، فإذا 
وكان القسم حيتمل أمرين، فإذا نويت غري ما يريده خصمك، تريد أن تدلس على خصمك، فال ينفعك هذا التأويل 
إذا كان األمر خبالف ذلك، بل تنعقد عليك اليمني على ما يصدقك اخلصم فمثاًل: شخص مظلوم وطولب ابليمني، 

وا أن مجاعة خرجوا إىل رسول هللا فلقيهم خصومهم فحلف على نية خترجه من ظلم الظامل فإنه على نيته، كما ذكر 
فأخذوا عدي بن فالن فجاءوا إليهم وقالوا: ليس هذا خصمكم، إنه أخوان. فامتنع القوم أن حيلفوا هلم، فتقدم رجل 

وحلف إنه أخي فرتكه خصومه، فلما أتوا رسول هللا وعرضوا عليه األمر قال: )صدقت! إنه أخوك يف اإلسالم(. 
ن صلى هللا عليه وسلم حينما كان مير على القبائل يف اهلجرة، فليقيهما هو وأبو بكر رجال، وخاف أبو وهكذا كا

ألهنم يعرفونه، حيث كان -بكر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا له: من هذا الذي معك اي أاب بكر   
ى النيب عليه الصالة والسالم، فكان يرد عليهم بقوله: فلم يقل: هذا رسول هللا؛ ألنه خياف عل -َتجرًا وعاملاً أبنساهبم

هذا هاد يهديين الطريق. يقصد: إىل هللا سبحانه وتعاىل. وهكذا إذا كنت يف معاملة مع آخر، وتكلمت بكلمة هلا 
أو من  معنيان وميثل العلماء مبا إذا قال المرأة أو قال عند امرأة: فالنة طالق، ويعين بفالنة انقة تطلق من عقاهلا،

رابطها، وكان ينوي ذلك، وكان عنده انقة حقيقة، وهي طالق من العقال، ومل يرد طالق زوجته، فالرواية عن أمحد 
رمحه هللا أن زوجته ال تطلق ألنه مل ينو طالقها. وكذلك يورد العلماء مثااًل: لو أن رجالً رأى امرأة أجنبية وظنها زوجته 

هذه ال تطلق ألهنا أجنبية، ويف طالق الزوجة خالف، والراجح عند أمحد أهنا  وقال: أنِت طالق يريد الزوجة، فإن
تطلق؛ ألنه نواها بطالقه. ويتفق العلماء على أنه لو كان عنده أربع نسوة فقال: إحداكن طالق ومل يعني ومل يسم، أنه 



دت. فكما قال يسأل: من أردت إبحداهن  فإن عنيَّ واحدة طلقت، والنية هي اليت خصصت وهي اليت حد
الشافعي عن هذا احلديث: إنه يدخل يف أكثر من سبعني ابابً من أبواب الفقه، ولو تتبعنا الكالم يف هذا لوجدان مجيع 
ما يعقد من أبواب الفقه يدخل فيه هذا احلديث، وقال العلماء: إنه يدخل بني العادة والعبادة فيصري العادة عبادة. 

ينوي هبا التقوي واالستعانة على قيام الليل لكان نومه عباده، وله يف ذلك أجر، ولو أنه وقالوا: لو أنه انم للقيلولة 
أكل وشرب ليتقوى على اجلهاد يف سبيل هللا لكان أكله وشربه عبادة، كما قال صلى هللا عليه وسلم ألصحابه حينما 

لكم(، فمن أفطر يف ذلك اليوم وأكل خرجوا يف فتح مكة وكانوا يصومون قال: )إنكم دنومت من عدوكم والفطر أقوى 
بنية التقوي أبكله على قتال أعداء هللا، فله على هذه النية أجر. وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )أن الذي 

فما أكلت ورعت وال استنت شرفاً، وال شربت من  -ينوي إعدادها للجهاد يف سبيل هللا-يرتبط الفرس يف سبيل هللا 
 يزانه( . واد؛ إال كان يف م

  
 
  

 ترغيب النيب عليه الصالة والسالم يف النية احلسنة والرتهيب من ضدها
   

وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )أال إمنا الدنيا ألربعة: رجل أعطاه هللا مااًل وعلماً، فعرف حق هللا فيه فهو يف أعلى 
املال ما لفالن لعملت فيه كما يعمل، فهما يف األجر  عليني، ورجل مل يعطه هللا ماالً وأعطاه علماً فقال: لو أن يل من

سواء، ورجل أعطاه هللا مااًل ومل يعطه علماً، فلم يعرف حق هللا فيه فهو يف أسفل سافلني، ورجل مل يعطه هللا مااًل وال 
لمه أعلى عليني علماً فقال: لو أن يل ماالً لعملت فيه مثلما يعمل فالن، فهما يف الوزر سواء(، فالذي بلغه ماله وع

أدركه صاحب النية احلسنة، وذاك جاهل يعمل يف ماله مبا ال يرضي هللا، وذاك نوى لو كان عنده مال لعمل فيه مثل 
عمل الذي قبله، فأدركه يف أسفل سافلني؛ ال لشيء إال ابلنية، واألخبار يف ذلك طويلة. إذاً: هذا احلديث من أهم 

يف العادات ويف املعامالت ويف مجيع أحوال الناس. ويف احلديث: )إمنا األعمال األحاديث اليت تدخل يف العبادات و 
ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى( وليس هذا تكراراً للمعىن، بل تقرير لصحتها ومرادها وتوجيهها، أي: كل عمل فهو 

لفظ امرئ فإنه يشمل املرأة فتكون بنيته. واجلملة الثانية: )وإمنا لكل امرئ( امرئ: مذكر، مؤنثها: امرأة، وإذا جاء ب
داخلة فيه، خبالف ما إذا عنيَّ كقول من قال: )امرؤ القيس( فإنه خاص بشخص معني. )وإمنا لكل امرئ ما نوى(: 
)إمنا( أيضاً للحصر، فال يتعدى عمل العبد ما نواه، مث فصل صلى هللا عليه وسلم فقال: )فمن كانت هجرته(. ذكر 

اك اجلهاد وغريه: فمن كان جهاده هلل فجهاده هلل، ومن كانت صالته هلل فصالته هلل، وكذلك اهلجرة خاصة مع أن هن
الزكاة، بل كل عمل يندرج حتت األعمال ابلنيات، ولكن نص على اهلجرة خبصوصها. واهلجرة أصلها مأخوذ من 

لظهر، ومنه اهلاجرة، وهي شدة اهلجر، واهلجر البعد واالفرتاق، واهلجر مأخوذ من اهلجري، واهلجري شدة احلر يف ا
إىل اهلجرة مبعىن االنتقال إىل اهلجران وهو املقاطعة، ألن الناس يف  -شدة احلر-احلر، وانتقلت حقيقة اللغة احملسوسة 

 وقت اهلجري واهلاجرة يعتكفون يف ظلهم ويتقاطعون عن التواصل خمافة شدة احلر. 
  
  
 



 حكم اهلجرة وأمهيتها
  

جر صديقك، أي: تقاطعه، ويف احلديث: )وال حيل المرئ أن يهجر أخاه فوق ثالث(، واهلجرة وكذلك اهلجران: هت
انتقال وانقطاع عما كان فيه، إىل ما ذهب إليه. ويف االصطالح: انتقال من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم، أو انتقال من 

ما ينبغي إىل بلد آخر يستطيع فيه ذلك.  بلد ال يستطيع املسلم أن يؤدي أحكام دينه فيها، وال أن يعبد ربه على
وقد سبقت اهلجرة إىل احلبشة مرتني، وجاءت اهلجرة الكربى إىل املدينة املنورة، وكانت اهلجرة إىل املدينة ركناً من 

أركان اإلسالم حىت جاء الفتح، )فال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية(. فاهلجرة يف ابدئ األمر كانت ركناً، حيث  
جيب أن ينتقل األعراب وأهل القرى املدن من دايرهم إىل املدينة املنورة، وملاذا كانت ركناً  ألهنا كانت بداية كان 

تكون النواة األوىل للدولة اإلسالمية اليت ستصبح عاصمتها املدينة، لذا كان لزاماً على كل فرد آمن ابهلل أن يهاجر 
اليت منها ينطلقون إىل األمصار، وفيما بعد رجعوا إىل مكة فاحتني، فكانت إليها، لتتكون القاعدة الصلبة هلذه الدولة و 

اهلجرة يف أول اإلسالم واجبة ليتجمع املسلمون ويتحدوا ليفتحوا القرى واألمصار على ما مت وهلل احلمد، وأكمل هللا 
الشرك وبقيت البالد  سبحانه الدين لألمة. وبعد أن فتحت مكة طهرت اجلزيرة من درن األصنام، وقضي على دولة

إسالمية من أقصاها ألقصاها، مث بدأ املسلمون ينطلقون منها إىل ما جاورها. مث انطلق خلفاؤه من بعده صلى هللا 
عليه وسلم، فـأبو بكر رضي هللا عنه يف خالفته تصدى للمرتدين من األعراب ممن سولت هلم نفوسهم أمرًا، حىت 

، وبدأت الفتوحات يف زمن عمر رضي هللا عنه فانطلقت اجليوش وفتحت استتب األمر وثبت الناس على دينهم
األمصار، وفتح هللا للمسلمني البالد شرقاً وغرابً. فقد كانت اهلجرة يف أمر األمر واجبة، مث بعد ذلك صارت مندوبة، 

هاجر إىل املكان أو صارت حبسب حال الفرد، فمن استطاع أن يؤدي أمور دينه يف بلده فليثبت، ومن مل يستطع فلي
الذي يستطيع فيه أتدية شعائر دينه. وأحب أن أنبه أنه يف بعض البالد حتدث مضايقات للدعاة ولشباب احلركات 
اإلسالمية،مما حيدو ابلبعض إىل اهلجرة، وترك البالد ملا فيها من فساد، أقول: إذًا: ملن ترتك تلك البالد  ومن يقوم 

عاة والصاحلون، بل الواجب الصرب، وأن يثبتوا يف أماكنهم وأن يدعوا إىل هللا ابحلكمة أبمر الدعوة فيها إذا تركها الد
واملوعظة احلسنة، لعلهم أن يدرءوا الشر عن ضعاف املسلمني، أو أن يكونوا ردءًا لضعاف اإلميان فيعلموهم ويبينوا 

كمة. ويكفي أن الرسول صلى هللا عليه هلم ما ينبغي أن يفعلوه، وما جيب أن يرتكوه، ولكن مع مصانعة األعداء ابحل
وسلم مكث ثالث عشرة سنة يف مكة وهو يدعو إىل هللا واألصنام مثبتة يف بناء الكعبة، ويصلي إىل البيت ورمبا يقع 

الصنم على ظهره، وهو مل يغري شيئاً، حىت إذا أراد هللا النصر وجاء األوان، وفتحت مكة أخذ يشري إىل األصنام 
[ فتتساقط تلك األصنام مع أهنا مثبتة 81ويقول: َوُقْل َجاَء احْلَقُّ َوزََهَق اْلَباِطُل ]اإلسراء: بقضيب يف يده
 ابحلديد.......

  
 
  

 اهلجرة والتاريخ هبا
  

إذًا: فقد كانت اهلجرة أمراً عظيما وهي أعظم حدث يف اإلسالم، كما بني عمر رضي هللا تعاىل عنه حينما أراد أن 
لمسلمني، واألمم متعودة أن تؤرخ أبحداثها العظام، كما أرخ الروم مبولد املسيح، فتفكر عمر رضي هللا يضع َترخياً ل



عنه فما وجد يف اإلسالم حداثً أعظم من اهلجرة، ألن هبا متكن اإلسالم وانتشر يف العامل، فجعلها مبدأ َتريخ 
 املسلمني. 

  
  
  

 اهلجرة إىل احلبشة
   

ت اهلجرة هبذا التنبيه، مع أن يف لفظ األعمال ما يفيد االستغراق  وأيضاً ما هي اهلجرة حقاً  والسؤال هنا: ملاذا خص
نعلم مجيعا أن أعظم حدث يف اإلسالم بعد الوحي وبعد الرسالة هو حدث اهلجرة، وكلنا يعلم أن اهلجرة من مكة إىل 

ضاق عليهم األمر مبكة واشتد عليهم إيذاء املدينة سبقتها هجرَتن إىل احلبشة، وجممل ذلك: أن املسلمني حينما 
قريش، ما خرجوا فرارًا من اإليذاء، ولكن خرجوا يرَتدون موطناً رحباً يستطيعون أن يقيموا فيه شرع هللا، ويؤدوا 

عباداهتم يف بلد آمن، وكان ذلك إبرشاد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينما قال هلم: )إن ابحلبشة ملكاً عادالً 
يظلم أحد يف جواره(. وهنا وقفة: فهذا ملك نصراين وهو ملك يف احلبشة، والرسول صلى هللا عليه وسلم يصفه  ال

أبنه عادل، ومن هنا نعلم أن العدل من الكافر يثبت له ملكه، كما قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا امللك يدوم مع 
كافر عادل، أي: حيكم ابلعدل، ومن هنا ننبه على احلديث العدل ولو لكافر، وال يدوم مع الظلم ولو ملسلم. فهذا  

الصحيح: )سبعة يظلهم هللا يف ظله... إمام عال( ويف بعض الرواايت: )عدل( وهي الصحيحة؛ ألن العادل قد يكون  
حلمل كافرًا وقد يكون مسلما؛ ألن العادل الذي يعادل ويساوي بني املتساويني، واألصل يف العدل والعدالة: ِعْدَلة ا

من البعري، ومحل البعري ِعدلتان، ِعدلة يف اليمني وِعدلة يف اليسار، فإذا ما كانت العدلتان مملوءتني من شيء واحد 
متعادلتني يف الوزن كان التعادل بينهما حاصالً، وإذا ما نقصت إحدى العدلتني مال احلمل إىل شق الثقيلة وطاشت  

ني املتعادلتني يف احلمل، وقد يعدل محل كافر أو مسلم، وهكذا العادل يف كفه اخلفيفة. فالعدل والعدالة من العدلت
احلكم قد يساوي بني القوي والضعيف وبني الشريف وغري الشريف، وذلك لعدله يف احلكم. أما اإلمام العدل: 

ضائل يف فالعدل هو هناية أوصاف مكارم األخالق كما يقول ابن مسكويه يف كتاب فلسفة األخالق: أبن مجاع الف
اإلنسان هو أن يكون عداًل، أبن يكون مؤمناً عفيفاً شجاعاً كرمياً، فإن اجتمعت كل خصال اخلري فيه كان إماماً 

[ أي: عدول يف الشهادة موثوقني يف نقل األخبار 2عداًل، ولذا يقول سبحانه: َوَأْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل ِمْنُكْم ]الطالق:
حبيف، قد اجتمعت فيهم خصلة العدالة فأصبحوا عدواًل على الناس. )إن ابحلبشة ال يتهمون بكذب وال بتزوير وال 

ملكاً عاداًل ال يظلم أحد جبواره( وهذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إقرار ابحلق وإن كان لكافر، فهو مستحق 
ا أن يعودوا هبم، ولكن عدل هلذه املدحة. وفعاًل خرج املسلمون أوال وأتبعهم املشركون برسلهم وهداايهم وأرادو 

امللك أىب عليه أن يسلم املهاجرين حىت يسمع ما عندهم، وملا تكلم جعفر رضي هللا تعاىل عنه عن رسالة حممد رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، ومبا كانوا عليه يف اجلاهلية، ومبا أَتهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا: وهللا ما زاد 

ه رسولكم على ما جاء به عيسى وال هذه القشة، وهكذا أعلن النجاشي إسالمه أو إقراره مبا جاء به رسول ما جاء ب
هللا صلى هللا عليه وسلم، مث أعلنها أكثر من ذلك، حينما قال: لوال ما أان فيه من امللك خللصت إليه وأتيته، 

بو بكر يريد أن يهاجر فيمنعه رسول هللا صلى هللا وغسلت الرتاب عن قدميه. وكانت اهلجرة إىل املدينة، وقد كان أ
عليه وسلم ويقول له: )انتظر اي أاب بكر! لعل هللا جيعل لك صاحباً أو رفيقاً(، وكان املهاجرون خيرجون خفية إال عمر 



جر، بن اخلطاب ، فقد مأل كنانته وأخذ قوسه، وجاء إىل البيت وطاف به، مث اندى يف قريش: شاهت الوجوه! إين مها
 فمن أراد أن تثكله أمه أو تيتم أوالده، أو ترمل زوجه، فليلقين خلف ذاك الكثيب. ومل خيرج وراءه أحد.......

  
 
  

 قصة اهلجرة إىل املدينة املنورة
 
...... 
 

 التخطيط للهجرة
   

أجل الطريق الطويل، وأخذ النيب عليه الصالة والسالم وأبو بكر يعدان للهجرة، فـأبو بكر أخذ راحلتني وعلفهما من 
تقول عائشة رضي هللا تعاىل عنها: فأَتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الظهرية، يف وقت مل يكن أيتينا فيه، فقال 
أليب بكر: أخرج من عندك! فقال أبو بكر: ليس إال فالنة وفالنة وأمنه من أن يفشو سره، قال: أذن هللا يل يف اهلجرة 

ول هللا. قال: نعم. وعرض على رسول هللا الراحلة والزاد فقال بثمنها. مث رتب رسول هللا صلى قال: الصحبة اي رس
هللا عليه وسلم و الصديق اخلطة، على أساس أن خيرج صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر إىل الغار وأييت عبد هللا بن أيب 

عدمها ليعفي األثر ويسقيهما اللْب. واجتمع كبار كفار بكر ابألخبار، وأتيت أخته ابلطعام، وأييت راعي أيب بكر ابلغنم ب
قريش وآتمروا يف دار الندوة على حبس النيب صلى هللا عليه وسلم أو قتله أو نفيه، وجاءهم الشيخ النجدي فصوب 

واله رأي أيب جهل لعنه هللا، ولكن هللا سبحانه الذي اختاره صلى هللا عليه وسلم واصطفاه والذي بعثه وأرسله كان يت
ويرعاه، فعصمه من السفاح قبل والدته كما جاء يف آاثره، وعصمه من كل سوء يف طفولته، وشق صدره ليخرج منه 
خظ الشيطان، وهكذا تولته عناية هللا. ففي تلك الليلة أييت جربيل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقول له: ال 

لون: بل أول مسلم من الشباب، علي بن أيب طالب، ويقول له تبت يف فراشك الليلة، وأييت أول فدائي كما يقو 
صلى هللا عليه وسلم: )من يف فراشي وتسجى بربدي، فلن يصلوا إليك أبذى(، وهذا ضمان من الصادق املصدوق 

أهنم لن يصلوا إليه أبذى. وخيرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رغم أنوف أولئك الفتية، وهم واقفون بباب الدار، 
ومل يكفه أن مير عليهم بل أيخذ الرتاب ويضعه على رءوسهم ويقرأ قوله تعاىل: َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن 

َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن ]يس: [ فلم يبصره واحد منهم، مث يذهب إىل الغار، وهنا تتجلى عظمة 9َخْلِفِهْم َسدًّا فََأْغَشيـْ
حمبته رضي هللا تعاىل عنه، فتارة ميشي أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وَترة ميشي وراءه، فإذا  أيب بكر وتظهر

رسول هللا يقول: )اي أاب بكر ما يل أراك َترة أمامي وَترة من ورائي  فيقول: اي رسول هللا! أتذكر الرصد فأكون 
لم: أردت اي أاب بكر لو كان شيء يكون فيك أنت  أمامك، وأتذكر الطلب فأكون وراءك، فيقول صلى هللا عليه وس

يقول: نعم أبيب أنت وأمي اي رسول هللا، إن أهلك أان أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة( . وقد رمست اخلطة 
للهجرة، وهذا يدل على أنه جيب على كل داع أن يسلك، إعداد العدة والتحفظ واالحتياط، وكل ما يكون يف 

ل قبل سنة أو عدة أشهر من اهلجرة كانت رحلة فريدة، وهي رحلة اإلسراء واملعراج، وكانت رحلة إمكانية البشر. ب
تكرمي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رداً على املشركني، وعلى ثقيف، وعلى ما لقي يف الطائف، وعلى ما لقي يف 



مشرك، مع أن جربيل قال له: اي  مكة عند عودته، حيث منع من دخول بلده مكة، فلم يدخل إال يف جوار رجل
حممد! هذا ملك اجلبال؛ إن شئت أن يطبق عليهم األخشبني، قال: ال. إين ألرجو أن خيرج من أصالهبم من يقول: ال 
إله إال هللا. ودخل يف محاية رجل مشرك، ملاذا مل يدخل يف جوار محزة و عمر و أيب بكر   ألنه يسن ويشرع يف سياسة 

على كل داعية أن يسلكها ويدرسها ذلك. فأرسل الرسول عليه الصالة والسالم إىل مطعم بن جبري الدعوة اليت جيب 
ودخل يف جواره وهو على دين قومه، وخرج مطعم وكان له أربعة من األبناء الشباب، وقف كل ولد من أوالده عند 

وسلم يطوف ابلبيت، وجاء أبو سفيان  ركن من أركان البيت متقلدًا سيفه البساً سالحه، ورسول هللا صلى هللا عليه
وكشف عن احلقيقة، فقال له: أَتبع أنت أم جمري، قال: إين جمري، قال: أجران من أجرت، وانتهت القضية. فلو كان 
هذا اجملري مسلماً وَتبعاً حملمد، لوقعت حرب أهلية حرب داخلية، تقضي على مجيع املسلمني، وليسوا آنذاك بقوة 

تلك القوة. وكما أشرت أن الداعية حسن البنا رمحه هللا كان يريد أن يفتح مركزًا يف قرية، وكان تستطيع أن تقاوم 
عمدة القرية ضد هذا املركز، فسبق أحد أبنائه إىل القطار قبل البلدة مبراحل، وركب معه القطار وأخربه، قال له: أرى 

ه وأعوانه، ويريد أن يضرب من جيتمع يف هذا املركز، أن ترجع، أرى أال تذهب إىل املركز ألن عمدة القرية مجع رجال
قال: هل علم بك أحد  قال: مل يعلم مبجيئي أحد، قال: إذاً فاسكت، فلما وصل القطار إىل حمطة املركز، كان الناس 

 ينزلون على الرصيف املرتفع وهو نزل من اخللف، ومل يشعر به أحد، وأخذ صاحبه بيده وترك املستقبلني احملتشدين
عند القطار، وما علموا إال ابلشيخ حسن قد وصل املركز لكن مل يذهب إىل مركزه وال إىل أحد من أبنائه وال إىل أحد 

من أتباعه، بل ذهب إىل بيت العمدة بنفسه، سالم عليكم حنن ضيوفكم، فقام العمدة أبرحيية أهل الريف حبق 
ن جئنا الفتتاح املركز وال يكون حفل االفتتاح إال على شرف الضيافة، مث بعد أن تناولوا القهوة أو الغداء قال: حن

العمدة الذي هو أمري القرية. فذهب العمدة مع حسن البنا بعد أن كان رجاله قد أعدوا إلحباط االفتتاح ولضرب 
عنا: احلاضرين فصاروا حراساً هلذا احلفل، مث ما خرج من هناك حىت وىل العمدة رائسة هذا املركز. نرجع إىل موضو 

مشى الصديق رضي هللا تعاىل عنه مع رسول هللا حىت وصال إىل الغار وهناك قال أبو بكر : على رسلك اي رسول هللا 
حىت استربئ لك الغار، ويدخل رضي هللا تعاىل عنه الغار ليالً، يفادي بنفسه، ودخل حىت استربأ الغار، فقال: على 

 صلى هللا عليه وسلم وجيلس. بركة هللا.. ابسم هللا اي رسول هللا، فينزل 
  
 
  

 وقاية هللا لنبيه من كيد املشركني
   

ومن الغد أتيت قريش بقلوب حاقدة وسيوف مصلطة يطلبون حممدًا، اآلاثر أتيت هبم إىل فم الغار، لكن يكذب أعينهم 
زيق هذا عنكبوت قد نسجت خيوطها، ونبت قد تدىل، ومحامة قد ابضت، فكيف سيدخل من أراد الدخول دون مت

النسيج  فكذبوا أنفسهم ورجعوا. نقول: نعم. لقد ردهم هللا ورد كيدهم، ال ابلدروع والسيوف واجلنود، ولكن أمام 
نسج العنكبوت، كأنه يقول هلم: قوتكم ال تساوي هذا النسج، ألن الباطل ال قوة له. مث بعد ذلك ميضي رسول هللا 

لماً عظيماً يف طريقه حينما أييت أم معبد وهي امرأة كانت يف الطريق عند صلى هللا عليه وسلم يف طريقه، ويضع لنا مع
خيمتها، عندها عنز عجفاء ال تستطيع أن تلحق ابلغنم يف املرعى، فيقول هلا الصديق رضي هللا تعاىل عنه، هل عندكم 

فاء. فقال صلى هللا من ِقرى  قالت: إن أردت القرى فاذهب إىل شيخ احلي، قال: وما هذه العنز قالت: إهنا عج



عليه وسلم: علين هبا. ويف رواية: ذهب إىل الظل مث جاءت املرأة بولدها وقالت: اذهب هبذه العنز والشفرة إىل هذين 
الرجلني فليذحاهنا وليطعماان وليطعما، فلما جاء ابلعنز وابملدية قال: رد املدية وأتين بقدح، قال: إهنا عجفاء ال 

وجاء ابلقدح، فمسح النيب صلى هللا عليه وسلم على ضرعها ودعا هللا، وحلب فشرب حليب فيها، فرد املدية 
وشرب الصديق، وشرب دليلهم ابن أريقط وبقي اإلانء مليئاً ابحلليب، فذهب به إىل أم معبد فقالت: وهللا إن كان 

تناع الرسول عليه الصالة و هذا ساحرًا هلو أكرب السحرة، ولئن كان هذا هو الصابئ يف مكة هلو صادق حقاً. ويف ام
السالم عن ذبح الشاة دليل على أن الرسول عليه الصالة والسالم أيىب أن يكون يف هجرته ويف طريقه إراقة قطرة دم 

ولو كانت لشاة، وخيتار على ذلك أن يدعو هللا وأن يدر له الضرع، فيحلب ويشرب وتبقى العنز كما هي، إن يف 
ت هجرة خري وبر ال هجرة دم وال انتقام. ووصل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، ذلك إشعاراً أبن اهلجرة كان

وأول من يعلن عن قدومه رجل من اليهود، ينادي: اي بين قـَْيلة! هذا جدكم الذي تنتظرون! وهنا وقفة: فدليل الرحلة 
تنتقل إىل املدينة بقيادة رجل  رجل مشرك، ويف اإلعالم عن وصوله رجل يهودي، اي سبحان هللا، دعوة اإلسالم

مشرك، ورحلة اإلسراء واملعراج على براق جربيل عليه السالم، فتلك دعوة تكرمي لن تكون ألحد بعده، ولن تتكرر 
ألحد، وليست للتشريع ولكن للتكرمي، أما رحلة اهلجرة فكانت للتشريع والتعليم، ولبيان املناهج الصحيحة لدعاة 

شعر املسلمني، أبنه سخر املشركني خلدمة اإلسالم، وسخر اليهود خلدمة اإلسالم أيضاً، إذًا ال اإلسالم. فلكأن هللا ي
مانع أن يستخدم املسلمون املشركني يف أمور دنياهم، وال عالقة لدينهم بذلك. كانت اهلجرة املباركة ووصل صلى هللا 

ملسجد النبوي ومتت اهلجرة النبوية وكانت املدينة عليه وسلم إىل قباء، وبىن مسجد قباء، مث نزل إىل املدينة وبىن ا
 منطلق املسلمني وعاصمتهم األوىل.

  
 
  

 ثناء هللا عز وجل على املهاجرين واألنصار
   

وهنا يسجل هللا سبحانه للهجرة وللمهاجرين األولني فضلهم، فيقول كما يف سورة احلشر ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن 
تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك هُ  ُأْخرُِجوا [، 8ُم الصَّاِدُقوَن ]احلشر:ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم يـَبـْ

الَِّذيَن  فهذه شهادة من هللا للفقراء املهاجرين، فقد كانوا فقراء بعد اهلجرة، وليسوا فقراء قبلها؛ ألنه يقول تعاىل:
[ إذاً كانت هلم داير وكانت هلم أموال. وسيد اخللق صلى هللا عليه وسلم ملا 8ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم ]احلشر:

جاء يف فتح مكة وسئل يف أي بيت من بيوتك ستنزل اي رسول هللا  قال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو دار  
جرين وابعوها، واستولوا عليها، واملهاجرون تركوا دايرهم وتركوا أمواهلم، وهذا صهيب ملا فاملشركون أخذوا بيوت املها

خرج مهاجرًا وأدركه املشركون وقالوا: جئتنا صعلوكاً ال مال لك فلما أثريت ابملال خترج وهتاجر، وهللا ال يكون ذلك 
لرام ال خيطئ سهمي، وإن كنانيت مألى، فإن كان أبدًا، فقال: اي معشر قريش أويهمكم املال  إنكم تعلمون وهللا إين 

مهكم املال، فدونكم املال قد دفنته يف مكان كذا، ارجعوا إليه فخذوه، فرتكوه ورجعوا، وهاجر وبشره رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بقوله: )ربح البيع أاب حيىي( . إذاً خرج املهاجرون من دايرهم وأمواهلم، ملا هو أعز من ذلك، 

تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنصُ ول ُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم ذا ننظر املعادلة، الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم يـَبـْ
اَر َواإِلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن [ ماذا كانت املعادلة من إخواهنم األنصار َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ 8الصَّاِدُقوَن ]احلشر:



[؛ هكذا املعادلة: مهاجرون 9َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم ]احلشر:
ترك شيئاً هلل عوضه هللا خريًا منه، وسجل هللا  تركوا دايرهم وأمواهلم هلل فوجدوا إخواهنم يؤثروهنم على أنفسهم؛ فمن

للفريقني الفضل العظيم والشرف الكبري، سواء املهاجرون الذين يريدون هبجرهتم نصرة هللا ورسوله، ويقر هلم سبحانه 
 بذلك، ويشهد هلم أبهنم صادقون يف هجرهتم.

  
 
  

 علة اختبار املهاجرات دون املهاجرين
  

لثاين من املهاجرين وهو هجرة النسوة املؤمنات حيث يقول هللا تعاىل فيهن:اَي أَيُـَّها الَِّذيَن ويهمنا يف ذلك القسم ا
اْلُكفَّاِر   ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اَّللَُّ َأْعَلُم إبِِميَاهِنِنَّ فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ 

تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ 10]املمتحنة: [. فاملهاجرون من الرجال بني هللا صدقهم يف قوله: يـَبـْ
بن [ فال حيتاجون إىل امتحان، والنسوة أيتني مهاجرات فنمتحنهن، ويذكر ا8َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ]احلشر:

كثري يف كيفية االمتحان أن النيب عليه الصالة والسالم كان يقول إلحداهن: وهللا ما خرجت من ضيق عيش، وال 
هرابً من زوٍج. فلماذا هذا االمتحان  ألن الرجل حينما خيرج من مكة يعلم أبن عليه واجباً، أال وهو القتال، إذًا: ما 

الشاق العظيم، فلم يكن المتحانه حاجة، ألن واقع أمره يصدق خرج من مكة إال وهو مستعد ملتزم هبذا األمر 
فعله، أما النسوة فال قتال عليهن، فقد هتاجر وأتيت وتتزوج، وقد هتاجر وأتيت وال تطالب بضريبة اجلهاد، إذاً: هجرة 

 النسوة كانت حمتملة، ومن هنا فالبد أن متتحن. 
  
  
 

 أقسام الناس يف اهلجرة
  

والسالم: )من كانت هجرته إىل هللا ورسوله( كأولئك الذين شهد هللا هلم أبهنم يبتغون فضاًل من هللا يقول عليه الصالة 
ورضواان، وأهنم ينصرون هللا ورسوله، وأهنم صادقون )فهجرته إىل هللا( ، أي: من كانت هجرته إىل هللا ورسوله قصداً 

 سبحانه. أما القسم الثاين: )ومن كانت هجرته إىل دينا واحتساابً وصدقاً فهجرته إىل هللا فعاًل، وجزاءه على هللا
يصيبها، أو امرأة يتزوجها(. وخصت اهلجرة من دون سائر األعمال؛ ألهنا أعظم حدث يف َتريخ اإلسالم، ولذا نوه 

يتزوجها(، هبا صلى هللا عليه وسلم إعظاماً لشأهنا. وهللا تعاىل أعلم. أما )فمن كانت هجرة إىل دنيا يصيبها أو امرأة 
فيذكر العلماء أن سبب احلديث أن رجاًل أراد أن يتزوج امرأة يقال هلا: أم قيس فامتنعت عليه حىت يهاجر فهاجر 

ليتزوجها. وكما جاء عن ابن مسعود: كنا نقول: مهاجر أم قيس ، ويقول ابن رجب: مل يثبت هذا األثر، أي: مل يثبت 
يت يوردها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وإذا نظران إىل هذا التحديد: سندًا هبذا السبب، ولكن يهمنا األمثلة ال

دنيا، وامرأة، واملرأة من الدنيا، ودنيا إذا أطلقت فهي أتنيث األدىن، وهي ابلنسبة إىل اآلخرة أدىن، سواء كانت أدىن 
شيئاً: )ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة  زماانً، أبن يكون سبقها أزمان، أو أدىن منزلة أبهنا ابلنسبة إىل اآلخرة ال تساوي



خري من الدنيا وما فيها( فهي دنية دنية، وسواء يف ذلك املال أو اجلاه... إىل آخره. الذي يهمنا أن أي إنسان هاجر 
لشيء فهجرته إىل ما هاجر إليه، وهنا حكم مبتدأ وخرب، هجرته إىل ما هاجر إليه، أي: هجرته إىل ما هاجر إليه ال 

ورسوله. وإذا أتملنا حال املهاجرين فقد يهاجرون حقاً هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، فيجدون الكرامة إىل هللا 
وجيدون العوض عند هللا عز و جل، ومن الناس من قد يهاجر ألجل الدنيا فيجدها، فيأيت فقريًا ويغنيه هللا، وقد أييت 

اهلجرة للدنيا ممنوعة  وهل املرأة ممنوعة من السفر  إن السفر مهاجرًا للزواج فييسر هللا له زواجه. ولذا نقول: وهل 
للتجارة الراحبة قد بينه سبحانه وتعاىل، فاملرء إذا ضرب يف األرض ليبتغي من فضل هللا، أو ليتزوج امرأة صاحلة؛ فال 

ك مانع، فمن مانع، بل جاءت الرحلة كما يف احلديث الصحيح، )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد( فليس هنا
أراد الدنيا فليعلنها: جئت للدنيا، ومن أراد الزواج فليقل: جئت ألتزوج، ال أن أييت يف إطار اهلجرة هلل ورسوله بينما 
يبطن يف نيته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ومن هنا يرجع أول احلديث على آخره )إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل 

 ىل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. ......امرئ ما نوى( وابهلل تعا
  
  
 

 [1احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث جربيل عليه السالم
 

صحبه بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبيه حممد األمني، وعلى آله و  
وسلم. أما بعد: فيقول اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل: عن أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال : )بينما حنن 

جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يُرى 
 النيب صلى هللا عليه وسلم، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل

 على فخذيه، وقال: اي حممد! أخربين عن اإلسالم ( . ......
  
 
  

 عظمة معاين هذا احلديث على غريه
   

إن هذا احلديث الشريف ليعترب من أهم وأعظم وأمجع أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت قال بعض 
لماء: إنه مدار مجيع طوائف علماء اإلسالم: من فقهاء ووعاظ وزهاد وعباد، وهو مع طوله يضع منهجاً تعليمياً الع

جبانب املنهج العلمي، فقد أرشد فيه صلى هللا عليه وسلم أن جربيل عليه السالم جاء يعملهم أمر دينهم، فجمع 
هلذا مهما ُعين به اإلنسان ومهما تناوله العلماء فال أعتقد الدين كله بتعليم من جربيل عليه السالم يف هذا احلديث، و 

أن أحدًا يوفيه حقه إال إذا تكلنم على الدين كله. يبدأ هذا احلديث بسنده إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه، 
حنن جلوس عند  وتقدمت ترمجة عمر يف احلديث األول: )إمنا األعمال ابلنيات( . يقول رضي هللا تعاىل عنه: ) بينما



النيب صلى هللا عليه وسلم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يعرفه منا أحد، وال يرى 
عليه أثر السفر، فجلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: اي 

 حممد أخربين عن اإلسالم  (. 
  
  
  

 املكان الذي أتى فيه جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم
   

جاء جربيل عليه الصالة والسالم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صورة الرجل املتعلم، ويف بعض الرواايت: )بينا 
احملدثون على حنن جلوس عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد( . وكلمة: )بينما( أو )بينا( يتفق علماء اللغة و 

أن )بينما( أصلها )بني( الظرفية اليت أتيت للزمان وللمكان، تقول: جئتك بني العشاءين، وجئتك بني الظهر والعصر، 
ولقيتك بني املنرب واحلجرة، وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ما بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة(، وقد أتيت )ما( 

جاءت )ما( بعدها مل تضف )بينما( إال إذا كانت بني جمموعتني ال بني فردين، و)ما( قبل )بني( وتكون موصولة، فإذا 
هنا أحلقت هبا لتكفها عن اإلضافة إىل الفرد فال تعمل اجلر ابإلضافة فيما بعدها، وهلذا يعرب ما بعدها مرفوعاً على 

ايت: )يف املسجد(. وهو املسجد االبتداء. )بينما حنن جلوس عند النيب صلى هللا عليه وسلم(، ويف بعض الروا
النبوي الشريف، أييت جربيل عليه الصالة والسالم معلماً يف صورة املتعلم، وهلذا ُحقن لطلبة العلم يف املسجد النبوي 

أن يفخروا وحيمدوا هللا سبحانه، ألهنم يدرسون يف املسجد الذي جاء فيه جربيل عليه الصالة والسالم معلماً يف 
 صورة املتعلم. 

  
  
 

 تعظيم أهل احلديث حلديث الرسول صلى هللا عليه وسلم
   

وهو كذلك يعطينا أيضاً صورة طالب العلم كيف أييت إىل املسجد النبوي وإىل املعلم هبذه الصورة: )شديد بياض 
ان الثياب، شديد سواد الشعر( فطالب العلم وخاصة العلماء تكون هلم هيئتهم ونظافتهم ومظهرهم. وقد قالوا: ك
مالك رمحه هللا أشد الناس عناية ابللباس، خاصة إذا درنس احلديث النبوي الشريف، ورمبا يبيع بعض أاثث بيته 

ليكمل هيئته يف لباسه من أجل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ويف قصة جميء هارون الرشيد إليه، حينما 
ل أبو جعفر املنصور أشار على مالك هبذا الكتاب املبارك. جاء إىل املدينة وعلم مبوطأ اإلمام مالك ، وكان من قب

وجاء هارون ومعه األمني واملأمون وأراد هلما أن يسمعا املوطأ من مالك ، فطلبه بكتابه إىل دار اإلمارة، فامتنع من 
، فلما وصل إىل الذهاب إليه، وقال: إن العلم يؤتى إليه وال أييت، فجاء هارون الرشيد بنفسه ليسمع املوطأ من مالك 

ابب بيته وأخربته اخلادمة أن هارون الرشيد على اببه، أبطأ حىت جاء إىل هارون وأذن له ابلدخول، فقال له هارون 
الرشيد : ما هذا اي مالك ! طلبناك فامتنعت علينا، وجئناك فأوقفتنا على اببك ! قال: اي أمري املؤمنني! إن وقوف 

هبم، ووقوف اخللفاء على ابب العلماء يعلي شأهنم، مث إين علمت أنك جئت إىل  العلماء على أبواب األمراء يزري



بييت، ال تريد دنيا وال مااًل إمنا تريد العلم، فذهبت فاغتسلت، ولبست ثيايب وهتيأت كي ألقي عليك من سنة رسول 
هم يف هذا املسجد النبوي هللا وأان على أحسن حال. وهكذا ينبغي لطالب العلم! كان بعض إخواننا الذين درسنا مع

الشريف كتاب بلوغ املرام، ورايض الصاحلني، ونيل األوطار، وهذا الكتاب املبارك املوطأ، كانوا يف النهار يعملون يف 
األسواق على لقمة العيش بعفة وابستغناء عن الناس، فإذا جاء وقت الدرس بني املغرب والعشاء، كأهنم أقماٌر يف 

م وهيئتهم ونور وجوههم، وهكذا: فقد كانوا يف النهار عمااًل يسعون على أرزاقهم وعند هذا املسجد يف نظافته
الدرس ال تفرق بني أحسن إنسان يف املسجد وبني هؤالء الطلبة. وهكذا يرسم لنا جربيل الطريق، مث ها هو أييت يف 

، وقال: أأدنو  قال: ادن، إىل أن بعض الرواايت: )أنه وقف بعيدًا وقال: اي حممد أأدنو  قال: ادن، مث دان قليالً 
وصل إىل مكانه وجلس(. وبعض الكتب تذكر أنه كان للنيب صلى هللا عليه وسلم جملس خاص؛ ألن األعراب حينما  
كانوا أيتون إليه ال يفرقون بينه وبني سائر املسلمني وال يعرفونه، فجعل له جملساً خاصاً مييزه عند من أيتيه وهو ال 

صلى هللا عليه وسلم، ولكين مل أجد يف من أرنخ للمسجد النبوي هذا اجمللس اخلاص.. يذكرون يعرفه فيقصده 
أسطوانة الوفود يف الروضة، اليت كان يستقبل عندها الوفود، ويذكرون غريها من األسطواانت مثل أسطوانة السرير 

جيلس عندها وجيلس عنده شيوخ بين هاشم  عند االعتكاف، وأسطوانة التوبة لـأيب لبابة ، وأسطوانة املخلقة اليت كان
 أو شيوخ املهاجرين الذين يوجدون ابملدينة.. إىل غري ذلك من األماكن. 

  
 
 

 هيئة طالب العامل أمام شيخه
  
والذي يهمنا: أن جربيل جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجمللس الذي هو فيه، وأنه كان للنيب صلى هللا عليه  

خاصاً يف املسجد النبوي يستقبل فيه الناس. ومن هنا أخذ العلماء كيفية حالة الطالب مع شيخه حني  وسلم جملساً 
طلبه للعلم بني يديه، وجميئه بكل وقاٍر واحرتاٍم ألستاذه كما جاء جربيل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكذلك 

ألحد أن يسبقه إليه، وإذا سبقه إليه أحد فمن حقه أن  من حق العامل أن يتخذ مكاانً يف املسجد جيلس فيه، وال حيق
 -يقيمه عنه، وهذا موضوع سبق النزاع فيه يف هذا املسجد يف القرن السابع اهلجري، وقام ابن فرحون وكتب كتاابً 

وذلك عندما انزعه أشخاص يف  -وهو خمطوط موجود يف مكتبة عارف حكمت، وتوجد منه نسخة يف مكتبة اجلامعة
ص مبجلس له، فكتب الرد عليهم، وبني مشروعية ذلك، وأتبعه بسؤال: هل األفضل للعامل بعد أداء الدرس أن أن خيت

جيلس مع طالبه يتناقشون يف مسائل درسهم ويصلي مكانه، أو أنه يرتكهم ويذهب إىل الصف األول لفضيلته  ورجح 
درسه أفضل له من أن يتقدم إىل الصفوف  أن جلوسه مع طالبه يدارسهم ويسألونه وجييبهم عما أشكل عليهم يف

األول؛ ألنه حاضٌر قبل أن يتم الصف األول. ويف تلك اهليئة، يسند جربيل ركبتيه إىل ركبيت النيب صلى هللا عليه 
وسلم، ويضع كفيه على فخذيه، أي: فخذي النيب صلى هللا عليه وسلم، كما يذكر بعض العلماء، ويف رواية عند 

 صريح أبن جربيل وضع كفيه على فخذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. النسائي فيها الت
 
 
  



 اهليئات اليت رأى فيها النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل عليه السالم
  

ىلَّ وهنا وقفة: فهذا جربيل امللك الذي سد األفق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، َوُهَو اِبألُُفِق اأَلْعَلى * مثَّ َداَن فـََتدَ 
[ وذلك عندما طلب منه صلى هللا عليه وسلم أن يراه على هيئته احلقيقة، فرآه فإذا به يسد األفق 8-7]النجم:

جبرمه، وهذا هو جربيل الذي رفع قرية قوم لوط على طرف جناحه، حىت مسعوا صياح الديكة واحليواانت يف مساء 
[ أي: املنقلبة، فإذا به أييت ويظهر يف سورة رجل، 53َأْهَوى ]النجم: الدنيا، مث قلبها كما قال هللا تعاىل:َواْلُمْؤَتِفَكةَ 

ويدخل املسجد من اببه، وأييت إىل جملس رسول هللا، يسند ركبتيه إىل ركبتيه وكفيه على فخذيه. كيف حتول جربيل 
فيه قط، وكذلك نرى عليه الصالة والسالم من هذا القدر العظيم إىل هذه الصورة  هذا عاملٌ نوراين ال دخل للعقل 

ما يتشكل ويتجنس، وإذا تشكل يف صورة أحكمته أحكام تلك  -أي: من النار-من أحوال اجلن وهو عامل نرياين 
الصورة. فجربيل عليه الصالة والسالم يتشكل هبذه الصورة، وأحياان كان يتشكل كما قال صلى هللا عليه وسلم يف 

أييت يف خفاء عن الناس، وهنا أييت ظاهرًا عياانً لكأنه ُيشهد اخلليقة أبن صورة دحية الكليب رضي هللا عنه، وقد كان 
هذا جربيل الذي أيتيين ابلوحي ما كان خافياً فقد أصبح ظاهرًا، وقد يراه بعض الناس وقد ال يراه. وقد جاء يف 

-ذا برجل يقاومه أحاديث حق اجلار عن بعض األنصار قال: )خرجت مع أهلي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فإ
فجلست وظننت أن له حاجة، ولقد رثيت لرسول  -يعين: قائٌم معه، واملقاومة يكون فيها كٌل شخص قائم لصاحبه

هللا من طول القيام مع هذا الرجل، فلما وىل الرجل، جئت وقلت: اي رسول هللا! وهللا لقد رثيت حلالك من طول 
، قال: أتدري من هو  قلت: ال. قال: إنه جربيل، ولو سلمت عليه قيامك مع هذا الرجل، قال: أرأيته  قلت: بلى

لردن عليك السالم؛ ما زال يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(. وحديث ابن عباس ، وذلك ملا )جاء العباس إىل 
رى رسول النيب صلى هللا عليه وسلم، واستأذن ثالث مرات فلم يؤذن له، والباب مفتوح والرسول أمامه، والعباس ي

فلما رأى ابن عباس أابه مغضباً، قال: اي  -وكان يف بين هاشم حدنة-هللا، ويستأذن عليه فال أيذن له، فرجع مغاضباً 
أبت! مل تغضب  لعله مشغول ابلرجل الذي عنده حيادثه، قال: وهل عنده رجل  قال: بلى، قال: ما أرى شيئاً، قال: 

موجوداً، فاستأذن فأذن له رسول هللا، فقال: اي حممد! جئتك واستأذنت ارجع، فرجع فإذا ابلرجل الذي عنده ليس 
عليك ثالث مرات فلم أتذن يل وأان أراك بعيين، والغالم يقول: لعلك كنت مشغوالً ابلرجل الذي كان عندك، فقال: 

جربيل عليه السالم  أرأيته اي غالم  قال: بلى، قال: أتدري من هو  هذا جربيل عليه السالم كان عندي آنفاً(. إذًا:
وهو ملك؛ إما أن يتحول يف صورة البشر ويقرتب من البشر، ويقرتب من رسول هللا فيما ميكن أن أيخذ عنه ويلقي 
إليه، وإما أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حالة الوحي، وهي أعلى منزلة يف حالة البشرية العادية، حىت 

ئكية، وهذا بناًء على ما أجرى هللا لرسوله من تلك التهيئة البدنية على خالف العادة، يتلقى عن امللك يف حالته املال
حينما شق صدره وهو غالٌم صغري، فقد كان ذلك هتيئة ملا سيتلقاه من الوحي الذي ال ميكن للبشر العادي أن 

ويف صورة رجل من أجل أن يؤدي يتلقاه. وهكذا جاء جربيل عليه السالم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عياانً، 
 املهمة العظمى ويعلم الناس أمر دينهم. ......

  
 
  

 سبب جميء جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم



   
ومل أيت جربيل هبذه األسئلة  قال بعض العلماء: ألهنم كانوا ال حيسنون السؤال، أو رمبا يسأل اإلنسان عما حتمله به 

لغد، أو عن أبيه من هو  وهلذا حظر هللا عليهم كثرة سؤال الرسول، وجعل بني يدي سؤاله زوجته، أو عما أييت به ا
صدقة، فمن أراد أن يسأل رسول هللا، فقبل أن يسأل عليه أن يتصدق، وليس كل إنسان جيد الصدقة، فيكف الناس 

ُتُم الرَُّسوَل عن كثرة األسئلة وال يسأل إال من تصدق ومن كانت له حاجة ضرورية: اَي أَيُـَّها ا لَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا اَنَجيـْ
ُموا بـَنْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم َصَدَقًة ]اجملادلة: [. )فإذا مل 13[ ، مث قال: فَِإْذ مَلْ تـَْفَعُلوا َوََتَب اَّللَُّ َعَلْيُكْم ]اجملادلة:12فـََقدِن

[، وهذه الصدقة شرعت مث نسخت، كأهنا تقول: 13]اجملادلة: تفعلوا( أي: مل تستطيعوا، فَأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ 
احذروا كثرة األسئلة، فمن واجب الشخص قبل أن يسأل رسول هللا أن يتصدق قبل السؤال، ويقولون: إنه مل ينفذ 

مروا أن هذه اآلية إال علي رضي هللا تعاىل عنه، وبعضهم يطعن يف سند هذا احلديث ابلنسبة لـعلي . املهم عندان أهنم أ
يقيموا الصالة، وأن يلتزموا بتعاليم اإلسالم، فكفوا عن بعض األسئلة، وكان يقول أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه: 
)كنا ننتظر األعرايب أييت ليسأل فنفرح بسؤاله لنسمع اجلواب(؛ ألهنم كفوا عن األسئلة، وما كانوا يسألون إال يف 

، وليس عليه هيئة احلضر، ويسأل حاجته فيفرحون ابلسؤال؛ ألهنم يسمعون الضرورايت، فإذا جاء إنسان من البادية
اجلواب، فها هو جربيل عليه السالم جاءهم ابملنهج السليم يف طريقة السؤال، فهو عامل ومتعلم، وهو الذي جاء هبذه 

 األمور كلها ابلوحي؛ ولكن ليعلم احلاضرين كيف يسألون، وليبني هلم حقيقة الدين ما هي. 
  
 
 

 ختفي جربيل حىت خفي على النيب صلى هللا عليه وسلم
   

قول عمر رضي هللا تعاىل عنه: )إذ طلع(، هذه )إذ( الفجائية، كأننا فوجئنا بشخٍص. وانظر إىل دقة الوصف: )شديد 
لسفر( بياض الثياب(، كأنه خارج من احلمام، )شديد سواد الشعر(، كأنه مل ميش خطوة يف شارع، )ال يرى عليه أثر ا

لنصاعة بياض ثيابه، ونقاء شعره من وعثاء السفر. )وال يعرفه منا أحد( ، أي: ال هو مسافر من بعيد، وال هو من 
أهل البلد نعرفه، فلو كان من أهل املدينة لعرفه منا أحد، فلم يكن أحد من أهل املدينة يعرفه، ومل يكن قادماً من 

ع، ويصف صورة جميء جربيل اليت تثري التساؤل! حنن اآلن نفرض لو سفر، إذًا: من أين جاء  عمر يصف لنا الواق
أننا جلوس ورأينا واحدًا وهو قاعد يف الوسط أطول من احلاضرين مبرت، ال نعرفه ومل نر عليه أثر السفر، نقول: من 

نه ونزل، أين جاء  طلع من األرض أو نزل من السماء ! ما رأينا األرض انشقت عنه، وال رأينا السقف انفرج ع
ولكن جاء بصورة رجل ودخل واستأذن، فهو رجٌل؛ لكن من أين جاء  هل أحد قال: إنه رأى جدران املسجدان 

تنشق عنه وهو خيرج منها  فاقرتب جربيل عليه السالم وجلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أسند الركبتني إىل 
يب صلى هللا عليه وسلم، مث قال: )اي حممد!(. ومعلوم أبن الركبتني، وأخذ كفيه وبسطهما ووضعهما على فخذي الن

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَعْ  ًضا نداء النيب صلى هللا عليه وسلم ابمسه ال جيوز، قال تعاىل: ال جَتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ
اي حممد  هذا األسلوب يتخذه  [ ، وإمنا يقال: اي نيب هللا، اي رسول هللا، فكيف جربيل نفسه يقول:63]النور:

األعراب، فكأن جربيل جاء ويسأل على األسلوب اجلاري عند أهل البادية وعلى طريقتهم بدون كلفة أو ألقاب 
ومقدمات. مث قال: )أخربين عن اإلسالم( فأجابه صلى هللا عليه وسلم. وهنا نتساءل: هل الرسول عرف أبنه جربيل 



يف األسئلة واألجوبة، أم أنه مل يعرفه، وكأنه رجٌل من الرجال يسأل عن اإلسالم وهو حينما قال: اي حممد، مث جاراه 
جييبه  يرى بعض العلماء أنه مل يعرفه، ويروي يف ذلك: )ما التبس علين جربيل قط حينما أيتيين إال هذه املرة، وما 

ائل أبنه جربيل عليه السالم حىت وىل، عرفته إال بعد أن وىل(، فكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه ما عرف الس
فعرف من توليه أنه جربيل، وقال: )ردوا علين الرجل(. ملاذا يقول: ردوه  فما دام سأل وأخذ اجلواب، فلماذا مل يرتكه 

 يذهب حلاله  ألنه تذكر أبنه جربيل عليه الصالة والسالم. 
  
  

 
 [2احلديث الثاين ] -رح األربعني النووية ش

 
 اإلسالم اخلمسة شرح أركان

 
أجاب النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل عن اإلسالم أبركان اإلسالم اخلمسة اليت هي: )أن تشهد أن ال إله إال هللا  

وأن حممدًا رسول هللا، وأن تقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل، قال: 
ه يسأله ويصدقه( . ونقف هنا عند هذه األركان اخلمسة، ابملقارنة بقوله: )أخربين عن صدقت اي حممد! قال: فعجبنا ل

اإلميان(فأخربه أبمور كلها غيبية، قال: )أن تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، و اليوم اآلخر، وابلقدر خريه وشره(. 
...... 

  
 
  

 ياتداللة اإلسالم على األعمال الظاهرة واإلميان على الغيب
   

أركان اإلسالم كلها أعماٌل ظاهرة، أوهلا: النطق ابلشهادتني، فالنطق مسموع ابآلذان. وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة: 
وهي جزء من مالك خترجه للفقراء. وصوم رمضان: وهو كف اإلنسان عن الطعام والشراب واملبطالت للصيام. وحتج 

ا مناسك معلومة يف أايم معدودة. ولذا قالوا: أركان اإلسالم تنبعث من البيت: وهي رحلة طويلة إىل بيت هللا احلرام هل
معىن اإلسالم نفسه، فهو االستسالم واالنقياد، كما قال حكيم اجلاهلية: وأسلمت وجهي ملن أسلمت له املزن حتمل 

ض حتمل صخراً عذابً زالال إذا هي سـيقت إىل بلدة أطاعت فصبت عليها سجاال وأسلمت وجهي ملن أسلمت له األر 
ثقاال فيقول: أسلمت وجهي، مبعىن: استسلمت وانقدت ملن انقادت إليه العوامل العلوية والسفلية، الذي انقادت 
وأسلمت له املزن وهي السحب. حتمل عذاابً زالال: أي املاء حينما تساق السحب إىل أرض فتسقيها. السجل: 

عذب الزالل، من الذي أنشأها  ومن الذي ساقها  وملن تستسلم يف الَذَنوب الكبرية؛ هذه السحب اليت حتمل املاء ال
مسريهتا  هلل الذي خلقها. وهذه األرض اليت حتمل اجلبال اليت أرسيت هبا، من الذي أرساها  يقول هذا احلكيم 
أوامره  اجلاهلي: أسلمت وجهي ملن أسلمت له تلك العوامل اليت يشاهدها؛ فكذلك اإلسالم: أن يستسلم العبد هلل يف
أبن أييت ما أمره هللا به، ويف نواهيه أبن جيتنب ما هناه هللا عنه، وإذا كان األمر كذلك؛ كانت عوامل االستسالم 



ظاهرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أن اإلسالم أعم من هذه اخلمس، مثله قوله صلى هللا عليه وسلم: )املسلم 
عن الكذب، الغيبة، النميمة، احلسد، احلقد.. إخل. إذاً: اإلسالم من سلم املسلمون من لسانه ويده( أي: أبن يكف 

نَـُهْم مثَّ  ال جيَُِدوا  أوسع، وهو يشمل كل ما فيه معىن االستسالم هلل: َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
[، واآلية تشري إىل: )يؤمنوا( )ويسلِنموا( أو كأن اإلميان 65ِليًما ]النساء:يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتسْ 

واإلسالم صنوان. بينما اإلميان: أن تؤمن ابهلل، وإن مل تره ومل تلمسه، فهو أمر غييب، ولكن توقن بوجوده استدالالً 
[ 16َمْن يف السََّماِء َأْن خَيِْسَف ِبُكْم اأَلْرَض.. ]امللك:[ ، أََأِمنُتْم 21آباثره: َويف أَنُفِسُكْم َأَفال تـُْبِصُروَن ]الذارايت:

اآلايت. ومالئكته مل نرهم ومل نشاهدهم، وقد شاهد بعض الناس بعض املالئكة.. فردًا من أفراد اجلنس، و إذا رأينا 
بتمرة واحدة، ولكنه  ملكاً واحدًا لكأمنا رأينا مجيع املالئكة؛ ألهنا جنس. لو أن شخصاً ما رأى التمر قط، مث جيء

يرى الربتقال والتفاح واملوز، فقال: ما هو التمر  قيل: خذ، فإذا رأى مترة واحدة حكم هبا على جنس التمور جبميع 
أنواعه، وهكذا الواحد ابجلنس، والواحد ابلفرد، فهذا امللك قد رئي ورآه بعض الناس، وحنن نؤمن ابملالئكة ولو مل 

املصدوق أبمرهم، كما سيأيت الكالم على أركان اإلميان. وحنن حنتاج إىل وقفات عند كل نرهم؛ ألنه جاءان الصادق 
ركن من هذه األركان، ولكن ال نستطيع ذلك، وإال لقضينا الوقت كله والليايل العديدة يف هذا احلديث، كما يقول 

 احلديث. ابن رجب : ما من عامل من علماء املسلمني يف فن من الفنون إال ويرجع إىل هذا 
  
  
 

 معىن: )أشهد أن ال إله إال هللا(
   

قال صلى هللا عليه وسلم: )اإلسالم: أن تشهد أن ال إله وأن حممدًا رسول هللا(. قولك: ) أشهد أن ال إله إال هللا( 
يء كلمة )حبق( ألن أي: معتقداً بذلك جازماً أبنه ال مألوه حبٍق إال هللا، ومألوه مبعىن: معبود، ال معبود حبق إال هللا. وج

هناك معبودات كثرية، كما اختذ العرب يف اجلاهلية أصناماً متعددة، وقال تعاىل: َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه 
[، ويف احلديث: )تعس عبد الدرهم والدينار(. فالناس هلم معبودات كثرية، ولكن املعبود حبق هو هللا 23]اجلاثية:

كَ سبحانه وتعاىل،  يِن * ِإايَّ نـَْعُبُد  وأنت تعلن ذلك يف الفاحتة: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * َماِلِك يـَْوِم الدِن
َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: [. فإذا قلت: ال إله إال هللا؛ فمعناها: ال مألوه وال معبود حبق إال هللا، وال ينبغي صرف 5-4َوِإايَّ

ِه َأَحًدا شيء من العبادات لغري هللا: َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِنِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبنِ 
[، وتقدم الكالم على نية اإلخالص ونية القصد، وهي قصد التوجه هلل تعاىل أبعمال اخلري، وهنا إذا 110]الكهف:

 ، كان عليك أن تلتزم بلوازمها ومفاهيمها. قلت: ال إله إال هللا
  
  
  

 معىن: )أشهد أن حممدًا رسول هللا(
   



إذا قلت: )أشهد أن حممداً رسول هللا(، فمعىن الرسالة أن هللا أرسله، والرسول البد أن تكون معه رسالة، إذًا ال يوجد 
سول وابلرسالة اليت جاءك هبا من عند من أرسله. رسول بدون رسالة، وال يسمى رسواًل إال برسالة معه، فتؤمن ابلر 

ومن لوازم )ال إله إال هللا(: أنك ال تعبد سواه، وتؤمن به وبكل ما جاء عنه، وإذا قلت: )حممد رسول هللا(، كان 
يلزمك أن ال تعبد هللا الذي ما آمنت به إال عن طريق هذا الرسول ومبقتضى الرسالة اليت جاءك هبا، فإن عصيت 

[، وقد قال اللهم 99هللا، فحقيقة املعصية معصية ملن أرسله إليك، َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ ]املائدة:رسول 
بلغت.. اللهم فاشهد، وانتهى من املهمة، وبقي التنفيذ عليك، وبقي متام االلتزام منك. ومن هنا يقول صلى هللا عليه 

تَـُهوا وسلم: )كل أمر ليس عليه أمران فهو رد(، و  يقول مرسله سبحانه: َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ
[. إذًا: معىن قولك: )أشهد 4-3[، مث يقول أيضاً: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:7]احلشر:

، وهي طاعٌة هلل: )من أطاعين فقد أطاع هللا(، وحنن نشبه ونقول إيضاحاً أن حممدًا رسول هللا( التزام طاعة رسول هللا
هلذا االلتزام: إنه يف العرف الدبلوماسي يعربون بقوهلم: تبادل السفراء بني الدول؛ ألن الدولة ال تتعامل مع الدولة أبن 

يس الدولة مبعواثً عنه يسمى سفرياً، أييت وزراء الدولة كلهم إىل وزراء الدولة األخرى بكل حاجياهتم، ولكن خيتار رئ
فيأيت ويقدم أوراق اعتماده إىل الدولة اليت هو سفري فيها، وبعد ذلك يكون سفرياً رمسياً بني الدولتني، وكل ما أييت به 
هذا السفري من دولته إىل الدولة اليت هو مبعوث إليها يكون كالمه ال ابمسه الشخصي ولكن ابسم دولته ورئيسها، 

قبلت تلك الدولة ما جاءهم هبا كانت العالقة حسنة وتواصلت الروابط الدبلوماسية، وإذا رفضت ما جاء به  فإذا 
كان تعكر اجلو السياسي، وسحب كل بلد سفريه، ورمبا قطعوا العالقات الدبلوماسية، ألهنم رفضوا ما جاء به السفري 

 ماده من املعجزات الباهرات حسياً ومعنوايً. من عند دولته، والرسول صلى هللا عليه وسلم جاء أبوراق اعت
  
  
  

 معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم من جنس معجزات األنبياء
  

يقول السيوطي : ما أويت نيب معجزة إال وأويت نبينا صلى هللا عليه وسلم من جنسها. فموسى عليه السالم أويت العصا 
أعطى عكاشة يف بدر قطعة خشب ملا جاءه وقال: انكسر سيفي،  تنقلب حية تسعى، والرسول صلى هللا عليه وسلم

فأعطاه عودًا من اخلشب وقال: اضرب وقاتل هبذا، فأخذه فانقلب يف يده سيفاً بقي عنده إىل ما بعد وفاة رسول هللا 
سالم، قال: صلى هللا عليه وسلم!. والرسول صلى هللا عليه وسلم حينما لقي ركانة يف مكة قبل اهلجرة ودعاه إىل اإل

)اي حممد! دعك عين، قال: أتصارعين، فإن صرعتين فلك شاة، فصارعه، فصرعه رسول هللا، فقال ركانة: واعجبا 
تصرعين أنت، وهللا ما وضع أحد جنيب على األرض قبلك، أتعود للثانية  قال: نعم، قال: ولك شاة. ففعل ذلك 

ول ألهلي: شاة أكلها الذئب وشاة شردت عين، وماذا أقول يف ثالث مرات، حىت قال ركانة : اي ويح ركانة ، ماذا أق
الثالثة  فقال له صلى هللا عليه وسلم: ال أمجع عليك الغلبة والشياه، خذ شياهك، فعجب ركانة ، قال: أتعجب اي 

ركانة ! أال أريك أعجب من هذا  قال: وما هو  فنظر إىل شجرة هناك فقال: تعايل ، فجاءت ختط األرض حىت 
فت بني يديه، مث قال: عودي حيث جئت، فعادت، فقال: ركانة أمهلين أنظر يف أمري( . أكثر من هذا أن اجلذع وق

الذي كان حين إليه صلى هللا عليه وسلم، جذع له مثان سنوات وهو خيطب عليه؛ ألن املنرب صنع سنة مثان من 
ا خيطب، فلما حتول وصعد املنرب، فإذا ابجلذع اهلجرة، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتكئ على اجلذع حينم



اليابس حينن لرسول هللا كحنني الناقة العشراء، يسمعه مجيع من يف املسجد، فيأيت إليه وميسح عليه، ويقول له: )إن 
شئت ذهبت وغرستك يف البستان وصرت خنلًة تثمر تعود إليه احلياة، وإن شئت أن تكون غرساً من غرس اجلنة 

يف الروضة، فيجيب اجلذع وهم يسمعون: بل أكون من غرس اجلنة(. موسى عليه السالم كان معه معجزة أدفنك هنا 
َبَجَسْت ِمنْ  َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه َأِن اْضِرب ِبَعَصاَك احْلََجَر فَانـْ نَـَتا َعْشَرَة َعْيناً احلجر، كما قال هللا: َوَأْوَحيـْ ُه اثـْ

، خيرج املاء من اثنتا عشرة عيناً من احلجر الذي مع موسى بضربة من العصا. والنيب عليه الصالة [160]األعراف:
فيه ماء، ويضع فيه كفه  -إانء صغري-والسالم يف عدة مرات يقل عليهم املاء ويؤتى صلى هللا عليه وسلم مبخضب 

ون ويرتوون. ونتساءل أيهما أقرب إىل طبيعة ويدعو هللا مبا شاء، فإذا املاء ينبع من بني أصابعه، فيتوضئون ويشرب
األشياء: انبجاس املاء من حجر وهو جزء من أجزاء األرض اليت ختتزن املاء يف جوفها، أو نبع املاء من بني دم وحلم  
وأيهما أدخل يف اإلعجاز  اجلواب: الذي من بني األصابع، ألن احلجر ميكن أن تضعه يف األرض وميتد له املاء من 

ض، واحلجر من طبيعته أن ينبت املاء،ولكن أن خيرج املاء من بني األصابع ويسقي الناس.. هذا عجيب!. عيسى األر 
عليه السالم يربئ األكمه وحييي املوتى إبذن هللا، وكم من مريض شفاه هللا على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

قاد بني اثنني؛ فيتفل يف عينه صلى هللا عليه وسلم فال يرى وعلي بن أيب طالب حينما كان أرمد يوم خيرب، وجيء به ي
رمدًا بعد ذلك، وأبو قتادة األنصاري سالت عينه على خده يف أحد، وردها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت 

بهم. جاء أحسن العينني إبصاراً. إذًا: الرسول صلى هللا عليه وسلم جاء ابملعجزات، ويف كل قوٍم يؤتى هلم مبا يناس
أعرايب وسلم وكانوا يتعشون، فجلس وقال: )اي حممد! من يشهد أنك رسول هللا  قال: القصعة اليت أتكل منها، 
فرفعها فإذا هبا تقول: حممد رسول هللا، فقال الذي جبواره: أمسعنيها اي رسول هللا  قال: أمسعه، فلما طلب الثالث 

  الناس؛ ألهنا أمور خارقة للعادة. ......قال: ضعها يف األرض( ، ومل يرتكها تتجول بني
  
 
  

 معجزة القرآن اخلالدة
  
أعظم معجزة لرسول هللا اليت هي هلا صفة الدوام والبقاء، واليت هلا اإلعجاز األكرب: القرآن الكرمي؛ ألن كل معجزة  

عيسى، وآية إبراهيم: ُكوين نيب كانت مؤقتة بوقته وبزمنه، فعصا موسى انقضت مبوسى، إحياء املوتى لعيسى انقضى ب
َراِهيَم ]األنبياء: [، وآية نوح وجميء الطوفان انتهى أمرها وقضي األمر واستوت على اجلودي. 69بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ

إذًا: كل معجزة لنيٍب إمنا كانت مرتبطة بشخصه وبزمنه؛ إال معجزة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي الباقية، وهي 
حتدى هللا هبا العقول، وليست خوارق للعادات، وإذا كان األمر يتحدى العقول فإن العقالء يقفون عند حد، أما  اليت

إذا كان فوق العقول وفوق القدرات فإن اإلنسان يقف منه موقف من يشعر ابلعجز؛ لعجز الطاقة عن ذلك، فال 
ملموس. أما القرآن فبلغتهم وحبروفهم وبكالمهم،  يستطيع البشر أن أييت حبية من عصا، لكن هذا خارق فوق العادة

وحتداهم أن أيتوا بسورة من مثله، كان والدان الشيخ األمني رمحة هللا علينا وعليه يقول يف أوائل سورة البقرة: أول 
قـَْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن * الَِّذي َجَعَل نداء يف املصحف الشريف: اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن 

ُتْم َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا * َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَ  ُكْم َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا َوأَنـْ
ْن الند الذي ميكن أن خيلق أرضاً فراشاً، َمْن الند الذي ميكن أن يوجد مساًء بناء  َمْن [، مَ 22-21تـَْعَلُموَن ]البقرة:



الند الذي ميكن أن ينزل من السماء ماء  َمْن الند الذي ميكن أن ينبت من األرض نباَتً رزقاً لكم  ال يوجد. مث بعد 
ه ألنه خالقهم، واملستحق للعبادة وحده، مث جاء أن أقام اآلايت البينات على وجود اخلالق سبحانه، دعاهم إىل عبادت

[، أي: يف شك مما نزلنا على 23إبثبات الرسالة: َوِإْن ُكنُتْم يف رَْيٍب ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه ]البقرة:
[، أي: ائتوا ابإلنس واجلن 23 ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ]البقرة:عبدان فأتوا بسورة من مثله، َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ 

[، و: ق 1[، و: ص ]ص:1[، و: كهيعص ]مرمي:1يعاونونكم على هذا. القرآن ليس غريباً عنكم هو: أمل ]البقرة:
واليت [، هذه احلروف اليت تعرفوهنا، واليت تؤلفون منها أشعاركم، 1[، و: ألر ]يوسف:1[، و: ن ]القلم:1]ق:

تتكلمون هبا يف خطبكم، واليت تتحادثون هبا فيما بينكم، مل أيتكم بشيء غريب عنكم، ولكنه منزل من عند هللا. فَِإْن 
[، وهذا حتٍد فوق التحدي، ائتوا بسورة من مثله، مث يقول: وأان أخربكم مقدماً أنكم 24مَلْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا ]البقرة:

: قامت البينة أبن ما أنزله هللا على رسوله إمنا هو لن تفعلوا. ومل يفع ََ لوا، ويبقى إعجاز يف إعجاز وحتد يف حتد. إذًا
وحٌي من عند هللا، وقامت البينة على أن القرآن الكرمي هو وحٌي من عند هللا، وكان يف ذلك إثبات لرسالة رسول هللا 

 من عند هللا أرسله بكتابه.  صلى هللا عليه وسلم، فآمنا أبن حممد بن عبد هللا هو رسولٌ 
  
  
 

 معصية الرسول صلى هللا عليه وسلم هي معصية هلل تعاىل
   

فقولنا: )وأشهد أن حممدًا رسول هللا(: الرسول ال بد له من رسالة، وهذه هي رسالة هللا إىل خلقه، جاء هبا نبينا صلى 
إذا عطلنا شيئاً منها كان ذلك عصياانً هلل وليس لرسول هللا هللا عليه وسلم، وكان لزاماً علينا أن نلتزم بتلك الرسالة، ف

فقط. وجيب أن نعلم أن املعصية هلل ورسوله قسمان: معصية غلبة النفس واهلوى، ومعصية التعنت والعناد، وهذه 
، أو حرم عياذًا ابهلل قد خترج من امللة؛ فمن جحد شيئاً مما جاء به رسول هللا، أو استحل شيئاً مما حرمه رسول هللا

شيئاً مما أحله رسول هللا، وقال: إنه حرام، ال أنه امتنع منه، فإنه كافر برسالة رسول هللا من عند هللا، وليس صادقاً يف 
قوله: )حممد رسول هللا (. وإننا نعلم أن كلمة )نشهد( بدل أقر أو أعرتف أو أخرب أبن، وهللا سبحانه وتعاىل قد أخرب 

 اْلُمَناِفِقنَي َءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَُّ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواَّللَُّ َيْشَهُد ِإنَّ عن قوم فقال: ِإَذا َجا
ُجنًَّة َفَصدُّوا [، قد قالوا: )نشهد إنك لرسول هللا( فكيف يكونون كاذبني  ألهنم: اختََُّذوا َأمْيَانـَُهْم 1َلَكاِذبُوَن ]املنافقون:

[، فهم يقولون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم. وهلذا كان حديث: )من قال: ال إله إال هللا؛ 2َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ]املنافقون:
دخل اجلنة( معىن احلديث: أن يقوهلا خالصة من قلبه، وأن يلتزم مبدلوهلا. وإذا كان اإلسالم كله أعمااًل ظاهرة تؤيد 

إال هللا حممد رسول هللا( فإن العلماء يبحثون بعد ذلك: فيمن ترك ركناً من أركان اإلسالم هل يصدق  مدلول )ال إله
عليه: أنه مسلم أم أنه نقض الشهادة برتكه الركن  يبحث العلماء يف هذا حبثاً طويالً، وخيتلفون يف األركان الثالثة: 

لرسول صلى هللا عليه وسلم قال يف حقها: )العهد الذي الصيام والزكاة واحلج، واالختالف أقل يف الصالة؛ ألن ا
بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر(. وقد بونب الشوكاين يف نيل األوطار: ابب من يرى الكفر يف ترك الصالة، 

وبعد ذلك جاء ابلنصوص، وجاء بباب آخر هو: ابب من ال يرى الكفر يف ذلك، واألحاديث يف هذا عديدة، 
ينا أن منليها وأن نتكلم فيها، ألهنا تقتضي الوقت كله. إذاً: جربيل عليه السالم سأل عن اإلسالم، يصعب عل

والرسول صلى هللا عليه وسلم أجابه ابألركان األساسية، وهي: الشهادَتن، وإقام الصالة، وأداء الزكاة، وصوم 



إلسالم، وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على رمضان، وحج البيت ابلشرط: إن استطعت لذلك سبيالً. هذا ما يتعلق اب
 سيدان حممد. 

  
   
  

 [3احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 الكالم على اإلميان ابهلل
  

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، وصلى هللا وسلم على نبيه ومن وااله. وبعد: فعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب،  قال : )بينما حنن جلوس

شديد سواد الشعر، ال يُرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأسند 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: اي حممد! أخربين عن اإلسالم  

وسلم: اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج 
البيت إن استطعت إليه سبيالً، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخربين عن اإلميان  قال: أن تؤمن 

، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره، قال: صدقت، قال: فأخربين عن اإلحسان  ابهلل، ومالئكته
قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك(. وقد تقدم الكالم على أول هذا احلديث من جميء جربيل 

له: )أخربين عن اإلسالم (، وجوابه صلى هللا عليه عليه السالم، وكيفية جلوسه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وسؤا
وسلم عن ذلك أبركان اإلسالم اخلمسة، وسيأيت زايدة بيان هلذا اجلواب عن األركان اخلمسة، وعالقتها جمموعة أو 
مفرقة يف احلديث الثالث الذي يقول فيه صلى هللا عليه وسلم: )بين اإلسالم على مخس(، وليس ذلك تكرارًا من 

 للحديثني. بل أييت التنبيه على نكتة جميئه يف موضعه. ...... النووي
  
 
  

 معىن اإلميان لغة وشرعاً 
  
وقول جربيل عليه السالم: )أخربين عن اإلميان ( هذا سؤال اثٍن منه عليه السالم بعد أن سأل عن اإلسالم وتلقى  

تعاىل: َوَما أَْنَت مبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي  اجلواب، فسأل اثنية عن اإلميان. واإلميان لغة: التصديق، قال هللا
[ أي: مصدٍق لنا. وإذا كان اإلميان لغة: التصديق، فإن اإلميان يف عرف الشرع واصطالحه عند سلف 17]يوسف:

شرعاً: هل األمة إمنا هو: اعتقاد ابلقلب، ونطق ابللسان، وعمل ابجلوارح. ويبحث علماء الكالم يف مفهوم اإلميان 
العمل داخل ضمنه، أم أن العمل من لوازمه  وهل اإلميان يزيد وينقص، أو ال يقبل زايدة وال نقصاانً  وسيأيت التنبيه 

 عليه إن شاء هللا. 
  



  
  

 عالقة اإلسالم ابإلميان
  

ن هنا يبحث وهنا أييت السؤال: كيف سأل جربيل عليه السالم السؤالني مرة عن اإلسالم ومرة عن اإلميان  وم
العلماء عن عالقة اإلسالم ابإلميان، وعالقة اإلميان ابإلسالم، ويتفقون على أن اإلميان أخص من اإلسالم، فكل 

مؤمن مسلم، وهل كل مسلم مؤمن  قالوا: لقد جاء القرآن الكرمي وفرنق بني مسمى اإلسالم ومسمى اإلميان، قال 
[، ومن 14ْل مَلْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلميَاُن يف قـُُلوِبُكْم ]احلجرات:هللا تعاىل: قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا قُ 

هنا أطال العلماء البحث يف هذه املسألة وقد أورد اإلمام الطحاوي يف كتابه ما يتعلق هبذا احلكم، وكذلك السفاريين 
واإلميان جيتمعان ويفرتقان؛ جيتمعان إذا ذكر واحٌد منهما، ويفرتقان إذا  يف عقيدته، وكلهم يتفق: على أن اإلسالم

ذكرا معاً. فإذا قيل: أمة اإلسالم خبري فيدخل املسلمون واملؤمنون، وإذا قيل: املؤمنون على خري، أي: واملسلمون، 
ل ذلك لفظا )الفقري أما إذا ذكر معاً: فاإلسالم خري واإلميان خري منه أو أخص منه، فلكل اسم ومسمى، ومث

واملسكني( فإذا اجتمعا افرتقا، أي: إذا ذكر الفقري واملسكني كان للفقري معناه وللمسكني معناه، وإذا ذكر واحٌد 
منهما اشتمل على الثاين. وعلى هذا: إذا أفرد اإلسالم فقط، فإنه يتضمن ما تضمن معىن اإلميان، وإذا ذكر كل 

َر بـَْيٍت ِمَن واحد مع اآلخر، فكل واحٍد له مس ماه ودرجته، فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِننَي * َفَما َوَجْداَن ِفيَها َغيـْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ]احلجرات:36-35اْلُمْسِلِمنَي ]الذارايت: [، واملسلمون كذلك. ومثل هذا: )املسلمون 10[. ِإمنَّ

ؤمنون من ابب أوىل أن يكون بعضهم أوىل ببعض. ومثال اجتماع لفظ الفقري واملسلمات بعضهم أوىل ببعض(، وامل
َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي ]التوبة: [ اآلية. إذا تبني لنا هذا؛ فما مدلول معىن اإلميان 60واملسكني قوله تعاىل: ِإمنَّ
   الذي أجاب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل يف سؤاله

  
  
  

 أدلة اإلميان ابهلل
   

إذا كان اإلميان لغة: التصديق، وشرعاً: ما أجاب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو مل خيرج عن املعىن اللغوي 
ولكن أضاف إليه جزئية: )أن تؤمن ابهلل(، ومعىن تؤمن هنا: تصدق وتعتقد وتلتزم. ومعىن اإلميان ابهلل: التصديق ابهلل، 

ي شيء تصدق  هل على جمرد وجود هللا  فإن الكفار واملشركني كانوا يؤمنون بذلك، وهللا سبحانه قد أقام وعلى أ
األدلة العقلية على وجوده، وجاءت النصوص النقلية بوجود هللا سبحانه وتعاىل. كما جاء عدي إىل النيب صلى هللا 

م  قال: ستة يف األرض وواحد يف السماء، فقال: من عليه وسلم فقال له: )كم إهلاً تعبد  قال: سبعة، قال: أين ه
الذي لرغبتك ورهبتك وحاجتك  قال: الذي يف السماء( . فمع وجود آهلة ستة يف األرض فهو يؤمن ابهلل، ولكن 

يَن  على املشاركة، وإميانه ابهلل خاٌص عند الشدة، كما قال هللا عن املشركني إذا جاءهتم شدة: َدَعُوا اَّللََّ خُمِْلِصنيَ  َلُه الدِن
[، واإلميان إبله معبود أمٌر من ضرورايت البشر، ولذا ال جتد 65فـََلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلبَـرِن ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن ]العنكبوت:

 فردًا من بين آدم إال ويؤمن مبألوٍه عنده، سواء كان ذلك املألوه حقاً أو ابطالً، ملاذا  لو نظرت إىل وجود اإلنسان من



[، فهو ضعيف أمام قوى الطبيعة أو الكائنات أو 28حيث هو كما بني هللا: َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا ]النساء:
املوجودات كما هو مشاهد، فهو يرى اجلبال الشاخمة، والسماء املرفوعة املسموكة، ويرى األرض املبسوطة واحمليطات 

ها فيتساءل: ما املوجد هلذه القوى العظيمة  البد يف النهاية أن يرجع املتالطمة.. كلها كائنات مل خيلقها ومل يعلم كنه
وِقُنوَن فكره إىل موجد هلا: َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن * َأْم َخَلُقوا السََّمَواِت َواأَلْرَض َبل ال يُ 

م. إذًا: مل يبق إال أن هلم خالقاً هو هللا. َأْم َخَلُقوا [ فهم مل خيلقوا من غري شيء، ومل خيلقوا أنفسه36-35]الطور:
[، مل خيلقوها ومل يدنعوا ذلك، إذًا: خالقها هو هللا، فإذا كان العبد على توفيق من هللا؛  36السََّمَواِت َواأَلْرَض ]الطور:

ى ما يزعم أبن يكون هذا املألوه اختذ له إهلاً عل -عياذًا ابهلل-كان مألوهه هو هللا رب العاملني، وإذا حرم السعادة 
عنده حيفظه من تلك القوى اليت ال يقدر عليها، أبن جيلب له اخلري أو يدفع عنه الضر، ولذا فاملوىل سبحانه ملا عاب 
على املشركني عبادهتم ألصنامهم، عاب عليهم أبهنم يعبدون ما ال ينفعهم وال يضرهم، وال يسمعوهنم إذ يدعون. ومن 

حينما ينام اإلنسان ويرى يف منامه األشياء الكثرية، ويرى عوامل أخرى ال يدرك كنهها، فإنه يتطلع إىل انحية أخرى: 
وجود عوامل أخرى فيتساءل: أين تلك العوامل ومن أوجدها  مث يذهب يف هناية األمر إىل وجود موجد هلا، وهللا سبحانه 

وأن يسري يف األرض وينظر يف آايت هللا الكونية ويتدبر  خلق يف العبد عقاًل، وأمره أن ينظر يف ملكوت السماوات،
فيها، مث أرسل إليه رساًل وأنزل إليه كتباً، وأعلمته الرسل بصدق دعواها الرسالة مبا أثبت هلا هللا من آايت ومعجزات. 

ه وسلم ابلكتاب الذي واملسلم قد التزم: )أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا(، وجاءه الرسول صلى هللا علي
فيه آايت القرآن الكرمي فيما يتعلق حبقوق هللا سبحانه، فاإلنسان من حيث هو البد أن جيعل له مألوهاً جيلب له اخلري 

لعجزه، ويدفع عنه الضر لضعفه، فإن وفقه هللا واتبع رسله، كان مألوهه هو هللا سبحانه وتعاىل. إذًا: اإلميان إبلٍه 
ن الوثنني والصابئة من عبدة النجوم والكواكب واألحجار من يعتقد أن يف ذلك جلب نفع إليه ضروري، ولذا جتد م

أو دفع ضٍر عنه، حىت قال املانوية: إله اخلري وإله الشر، وكل ذلك ضالل عقلي، والعقل السليم والفطرة السليمة 
من الُقرون لنا بصائْر ملَّا رأْيُت مواردًا للموت ليس  هتتدي بفطرهتا إىل هللا، قال احلكيم اجلاهلي: يف الذَّاهبني اأَلوَّلنيَ 

هلا َمصاِدْر أيقْنُت أيننِ ال حَمالَة حيُث صار القوُم صائْر وهذا الذي وقف يف سوق عكاظ، وقال: مساٌء ذات أبراج، 
ه فعلم أبن هلا وأرض ذات فجاج، وحبار ذات أمواج، أفال تدل على العليم اخلبري  فنظر يف هذه العوامل الكونية حول

موجدًا، وأسلم لصاحب هذه اآلايت الكونية، وكما أشران يف قول القائل سابقاً: وأسلمُت وجهي ملن أمسلْت له املُْزن 
ً زاَُلال إذا هي سيقت إىل بلدٍة أطاعت فصبت عليها ِسجاال وأسلمُت وجِهي ملن أسلمْت له األرض حَتِمل  حتِمل َعْذابن

 فطرة حينما ينظر هبا العقل السليم، يعلم أبن هذا الكون الفسيح البد له من صانع. َصْخرًا ثَِقاال وهذه ال
  
  
 

 إلزام الفالسفة بوجود اخلالق
   

يقول علماء الكالم يف إلزام اخلصم عقاًل، كما يذكرون عن أيب حنيفة رمحه هللا، ومل أدر عن صحة هذه الرواية ولكن 
ن مينع وجود هللا ويقول: مل نر ومل نسمع، ومثل هؤالء العلمانيون الذين ال فيها معقولية، فقد كان من الفالسفة م

يؤمنون إال ابملشاهد للملموس. فالفالسفة طلبوا من اخلليفة أن يعقد هلم جملساً مع أيب حنيفة يناظرهم يف إثبات 
: فأعطى املوعد، -دةوقد تكون خمتلقة أو منظمة إلثبات هذه القاع-وجود هللا على أي وجه. يقولون يف القصة 



وانعقد اجمللس فلم أيهتم، وأتخر عليهم ساعات عديدة مث جاءهم، قالوا: كيف تكون إماماً وختلف الوعد وفيه ما 
أظن أهل بغداد يعرفون األعظمية -فيه..  قال: مهاًل! لقد حرصت على اجمليء يف املوعد، ولكن بيين وبينكم البحر 

ملركب مر رجٌل حيمل حطباً فناديته وأخذت منه احلطب وأخذت ألقيه خشبة بعد وملا أتخرت ا -مقابل دار اخلالفة
خشبة، مث جاء رجل حداد ومعه مسامري، فأخذت املسامري وألقيت واحدًا بعد واحد إىل أن التأمت تلك األخشاب 

الوا: هل من مع تلك املسامري وصار مركباً فركبت وعربت وجئتكم. فقالوا: أنت بعقلك اليوم  قال: وما يب  ق
املعقول أن تلقي ابألخشاب يف املاء، مث تلقي ابملسامري، فيتألف اخلشب مع املسامري فيصري مركباً تركب عليه وتعرب 
دومنا صانع يصنعه، قال: واعجباً لكم! تستبعدون تركيب سفينة بدون جنار يصنعها، وال تؤمنون بوجود خالق هلذا 

الصغرية هذه البد هلا من صانع، وتنكرون صانع هذا العامل بكربه، هل ميكن هلذا الكون العظيم، أي: تقولون: السفينة 
العامل أن يوجد بدون موجد. فانتهى اجمللس هبذا. ولذا املوىل سبحانه أقام األدلة العقلية على وجوده سبحانه، وهي 

[. 35رْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن ]الطور:ضرورة، وهذا يسميه علماء الكالم: دليل اإللزام، ومن ذلك: َأْم ُخِلُقوا ِمْن غَ 
يقول علماء األصول: ابلسرب والتقسيم لكل االحتماالت العقلية يف وجودان وجدان أنه ال خيلو األمر من هذه األقسام 

حنن  اليت مساها هللا: هل خلقنا من غري خالق، ومن غري مادة أساسية خنلق منها، بل جئنا هكذا من العدم. أو نكون
خلقنا أنفسنا! العقل يقول: إن قلنا: إننا خلقنا من غري شيء فهذا ال يتأتى؛ ألن ما كان من غري شيء فهو عدم، 
والعدم ال يعطي وجودًا؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه، فامللح ال حيل حمل السكر. إذاً بقي االحتمال الثاين: هل أنتم 

ت نفسي؛ لقيل له: قبل أن ختلق نفسك، أين كنت: يف العدم أو ال  خلقتم أنفسكم  ولو قال قائٌل: نعم. أان خلق
ومن الذين أبرزك من العدم وصرت يف الوجود حىت ختلق نفسك ! إذًا: ال ميكن أن يدعيها إنسان. يف أول سورة 

تدعون أنكم خلقتكم آابءكم  [، أنتم اآلن وجدمت، فهل21البقرة قال هللا: الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ]البقرة:
وأجدادكم األولني  بل هم خلقوا قبل أن توجدوا أنتم يف احلياة؛ فال ميكن لإلنسان أن يدعي أنه خلق من كان قبله، 

 فإذا مل يكن البشر خلق من ال شيء، ومل يكن البشر خلق نفسه، فالبد له من خالق، وهو هللا سبحانه وتعاىل. 
  
 
 

 واجب الوجودمعىن قولنا: إن هللا 
  

إن هللا سبحانه وتعاىل واجب الوجود وليس جائز الوجود. ومعىن )واجب(: أن وجود هللا سبحانه مل يسبق بعدم، 
خبالف جائز الوجود، مثاًل: أنت اآلن مل تتزوج، مث تزوجت ولكن مل تنجب ولدًا، فولدك الذي يف الغيب جائز الوجود 

لك ولد وجيوز أن ال يوجد لك ولد، فاألمر مستوي الطرفني: َّلِلَِّ ُمْلُك وليس بواجب، مبعىن: أنه جيوز أن يولد 
ُجُهْم ذُْكَراانً َوِإاَناثً َوجَيَْعُل َمْن السََّمَواِت َواأَلْرِض خَيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإاَناًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر * َأْو يـَُزونِ 

[، فالولد الذي مل يولد بعد جائز الوجود وجائز العدم، فإذا ما وجد بعد العدم، 50-49]الشورى:َيَشاُء َعِقيماً 
فننظر: من الذي رجح أحد الطرفني املتساويني  أي: إذا كان الوجود والعدم متساويني ابلنسبة ملن مل يولد، فمن رجح 

بد له من موجد إال املوىل؛ ألن وجود املوىل واجٌب، جانب الوجود على العدم، وجاء به إىل احلياة  إذاً: كل موجوٍد ال
لو قلنا: إن هللا سبحانه وجد بعد أن مل يكن؛ فمن الذي أوجده سبحانه وتعاىل ! وإذا قيل إن هناك من أوجده فإن 
الذي أوجده أحق منه ابأللوهية، فهو اإلله؛ فلم يسبق وجود هللا عدم؛ فهو األول الذي ليس قبله شيء، والقدمي 



[. فاإلميان ابهلل مبقتضى نصوص الكتب 3لذي مل يسبقه عدم. ُهَو اأَلوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن ]احلديد:ا
السماوية ومبقتضى النظرة العقلية أمٌر ضروري، ولذا كان كل من ينفي وجود هللا فهو مكابر، كما قال تعاىل: َوَجَحُدوا 

َها أَنـْفُ  َقنَـتـْ [، فكل البشر مقرون بوجود 3[، َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرنِبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُْلَفى ]الزمر:14ُسُهْم ]النمل:هِبَا َواْستَـيـْ
هللا، ومن ينفي ذلك فهو مكابر. وكما قال: املانوية الذين يقولون إبهلني اثنني: إله اخلري وإله الشر، النور والظلمة، 

ألن النور إذا جاء انعدم الظالم، فهو أقوى منه، فرجعوا يف النهاية إىل إله واحد، يقولون: النور أقوى من الظلمة؛ 
لكن مل يهتدوا إىل حقيقة من هو. والكالم يف هذا املوقف طويٌل عريض، يدعو إىل الكالم عن صفات هللا، والكالم 

مد هلل، ولكن الذي يهمنا يف يف أمساء هللا ويف أفعال هللا، وكل ذلك مكانه كتب العقائد، وهي مسطرة وموضحة حب
هذا احلديث يف بيان اإلميان أواًل وقبل كل شيء: أن تؤمن ابهلل. وقد قدم النيب صلى هللا عليه وسلم اإلميان ابهلل؛ ألن 
منطلق كل إميان ومنطلق كل عمل يرجع إىل هذا املبدأ؛ ألنك إذا آمنت ابهلل آمنت أبنه موجود، وأنه فعال ملا يريد، 

ل الرسل وأنزل الكتب، وشرع وأمر وهنى، وأعد جنة وانرًا .. إىل آخره. فاملؤمن ابهلل أول خطواته إمياٌن بكل وأنه أرس
لوازم اإلميان ابهلل، وهو كل ما جاء عن هللا وأخرب به رسول هللا عليه الصالة والسالم. ولعلكم جتدون بعض الشراح 

هل هناك إعادة بذكر اخلرب بلفظ املبتدأ  )أخربين عن اإلميان  هلذا الكتاب أو هلذا احلديث يذكرون وجود تكرار، و 
قال: اإلميان أن تؤمن( ، أان أسألك عن اإلميان، وأنت قلت: اإلميان أن تؤمن، كأنه يقول: فيه الدور والتسلسل؛ 

ابه وليس بصحيح. جربيل عليه السالم سأل عن اإلميان الذي جيب على اإلنسان أن يصدقه ويعتقده العبد، فأج
صلى هللا عليه وسلم مبجموع املسميات يف هذا اجلواب، فكأنه يقول: هذه اخلصال هي اإلميان الذي تسأل عنه. 

...... 
  
 
  

 اإلميان ابهلل وصفاته
   

الواجب يف هذا املقام اإلميان بوجوده وأبمسائه وصفاته وأفعاله، وكل ما مسى هللا به نفسه أو مساه به رسوله صلى هللا 
سلم، وكل ما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله وكل ما أخرب هللا به عن نفسه من فعل أو أخرب به عنه عليه و 

رسوله صلى هللا عليه وسلم وجب اإلميان به. على املبدأ األساسي: نؤمن ابهلل ومبا جاء عن هللا على مراد هللا، ومبا 
ى هللا عليه وسلم. والقاعدة األساسية هلذا اإلميان ابهلل جاء عن رسول هللا يف صفات هللا على مراد رسول هللا صل

[، فنفى عن 11وأمسائه وصفاته وأفعاله؛ هي قوله سبحانه وتعاىل: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى:
اً أو بصرًا، فال خيطر ببالك نفسه سبحانه املثلية، وأثبت لنفسه سبحانه أنه السميع البصري، فإذا أردت أن تثبت مسع

وال خباطرك وال بفكرك أي مسع وأي بصر على أي مثال كان؛ ألنه )ليس كمثله شيء(، فهو كما قال الشافعي رمحه 
هللا: حنن مكلفون إبميان تصديق وإثبات، ال إميان تكييف ومتثيل. ومن هنا: كان السلف يثبتون هلل صفاته دون تشبيه، 

ون تعطيل، فهو إميان بال تكييف وال متثيل، ونفي بال تعطيل. وعلى هذا قامت عقيدة السلف وينفون عنه النقائص د
يف هللا سبحانه ويف أمسائه وصفاته، أما الذين قالوا: إذا أثبتنا مسعاً أثبتنا األذن، وإذا أثبتنا بصرًا أثبتنا عيناً؛ فالذي 

واملوىل لطفاً بعباده قدنم هلم القاعدة األساسية: )ليس   أوقعهم يف هذا أهنم يقيسون صفات هللا على صفات املخلوق.
كمثله شيء(، وذات املوىل ال تشبه الذوات، والعقل ال يستطيع أن يتصور كنه ذات هللا، إذ ملا سألوا الرسول: أخربان 



ل عن الذات: عن هللا، أهو من كذا أو من كذا  أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه  فجاء اجلواب عن األوىل، وهو السؤا
[، سألوه عن الذات 4-1ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد * اَّللَُّ الصََّمُد * مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد * َومَلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحٌد ]اإلخالص:

فأجاهبم بذكر الصفات؛ ألن الذات فوق العقل واإلدراك، وهلذا فرعون ملا سأل موسى: َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي 
[  )وما( عند املناطقة يسأل هبا عن املاهية، يقال: ما اإلنسان  واجلواب: حيوان انطق، ما التمر  مترة 23الشعراء:]

النخل، فلما سأل فرعون بـ )ما( اليت للماهية، واملاهية ابلنسبة هلل ال تشرح وال تدرك، بل يعرف رب العاملني بصفاته 
نَـُهَما إْن ُكنُتْم ُموِقِننَي ]الشعراء:وأفعاله، فأجاب موسى عليه السالم: قَاَل  [. مث 24َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما بـَيـْ

قال: بل رسولكم جمنون؛ ألنين أسأله بـ)ما( اليت لشرح املاهية فيذهب جييب يل بصفاته. وهل أنت اي مسكني تستطيع 
، قال: قَاَل ِإبـَْراِهيُم َريبِنَ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن أن تدرك حقيقة هللا، إبراهيم عليه السالم ملا سأله النمرود عن ربه

[ فوجده أبله، قال: على مهلك فإن ريب أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا من املغرب  258ُأْحِيي َوُأِميُت ]البقرة:
َراِهيُم فَِإنَّ اَّللََّ أيَْيت اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأتِ  [، حياجه يف صفات هللا وأفعاله، 258هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب ]البقرة: قَاَل ِإبـْ

فبهت الذي كفر. وهلذا ملا سألوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه  قال: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب 
الوا: انعت لنا ربك من أي شيء هو  فقد كان هلم [. وكذلك عندما ق186ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن ]البقرة:

ُ َأَحٌد ]اإلخالص: [، 1آهلة من حجر ومدر وذهب.. إىل آخره، فرييدون من النيب أن يبني ما ربه، فنزلت ُقْل ُهَو اَّللَّ
َك َنْسَتِعنُي  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [. قالوا: أحٌد 5]الفاحتة:أحٌد يف ذاته وصفاته وأمسائه وأفعاله وعبوديته، فنعبده وحده: ِإايَّ

خبالف واحد؛ ألن الواحد مقابل االثنني والثالثة، أما أحد فال نظري له، تقول: جاء رجٌل واحد، ويف الدار رجٌل 
َُ واحد، فتنفي أن يوجد اثنان من جنسه، لكن: ما يف الدار أحٌد، تنفي  واحد، أي: ليس اثنني، ما يف الدار إال رجٌل

 أنت تؤمن ابهلل، وبوحدانيته سبحانه وتعاىل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله. ...... الوجود ابلكلية. إذاً:
  
  
 

 [4احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 اإلميان ابملالئكة
   

قال صلى هللا عليه وسلم: )ومالئكته( . يقولون: أصل امللك مألك، واملألك أو األلوكة الرسالة، واملالئكة هم رسل 
: عباٌد مكرمون، وهم عاملٌ نوراين خلق من النور، ويتفق أهل -أقصى ما نعرفه عنهم- إىل اخللق، وحقيقة املالئكة هللا

السنة على أن املالئكة ليسوا كالبشر، ولذا ال يقال فيهم: إهنم حيوان انطق كاإلنسان؛ ألن اإلنسان حساس انٍم، 
حيتاج إىل منو، وإمنا خيلق على ما هو عليه. وهلذا ال طاقة للعقل يف أي: يبدأ من الصغر مث ينمو ويكرب، وامللك ليس 

 إدراك كنه امللك، وقد جاءت أحاديث توقف العقل عند حده. ......
  
 
  

 طوائف املالئكة وأعماهلم



   
ق كله، جاء يف أمر جربيل عليه السالم، ملا طلب منه رسول هللا أن يريه ذاته على طبيعته، أنه ظهر له وقد سد األف

ويف الصحيح: )ما من موضع قدم إال وفيه ملك قائم أو ساجد أو راكع يذكر هللا(. ويتفق علماء السنة أيضاً أبن هللا 
جعلهم طوائف، ولذا: التاء يف: )مالئكته( ليست للتأنيث ولكنها للطوائف املتعددة، فهناك ملك الوحي جربيل عليه 

وما ينزل من السماء إىل األرض، وهناك عزرائيل املوكل بقبض األرواح ومعه السالم، وهناك ميكائيل املوكل ابألرزاق 
أعوانه وجنوده، وهناك ملك اجلبال ومن يساعده، وهناك مالئكة يف البحار، ومالئكة موكلة ابألرحام كما جاء يف 

خملقة، ما أجله وما رزقه  احلديث: )إن هللا موكٌل ابلرحم ملكاً(، فإذا جاءت النطفة أخذها وسأل ربه: خملقٌة أو غري 
ُظونَُه ِمْن وشقي أم سعيد  وهكذا مالئكة يتعاقبون فينا ابلليل ومالئكة ابلنهار: لَُه ُمَعقِنَباٌت ِمْن بـَنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيْفَ 

واآلخر عن يساره  [. وكما يقول العلماء: مع كل إنسان أربعة من املالئكة، أحدهم عن أمامه،11َأْمِر اَّللَِّ ]الرعد:
حفظة له، وهناك مالئكة يكتبون عليه أعماله: ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، وكذلك مالئكة موكلون 

ابلسؤال يف القرب ومها منكٌر ونكري، وإن كان ابن رجب أو غريه ينفي هذه التسمية ويقول: )عباٌد مكرمون(، )كرام  
ا: منكر ونكري، أي: ليسوا على ِخلقة املالئكة وال على خلقة البشر، بل هلم كاتبون( فهم كراٌم وليسوا مناكري. قالو 

شكل خاص، وبعضهم يقول: مالئكة املؤمن مبشر وبشري، ومالئكة غري املؤمن منكر ونكري. إذًا: املالئكة طوائف ال 
ء يف احلديث )البيت املعمور حيصيها إال هللا. فهناك من وكل أبعمال العباد، وهناك من خلق لعبادة هللا وحده، كما جا

يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه حىت تقوم الساعة(، وهناك من املالئكة من قد يرسل من هللا بشيء 
خاص، كما جاء يف صحيح مسلم: )أبن جربيل عليه السالم كان جالساً مع النيب صلى هللا عليه وسلم؛ إذ مسع صوَتً 

ال: هذا ابب يف السماء فتح اليوم مل يفتح قبل اليوم قط، مث قال: هذا ملك نزل من فرفع رأسه إىل السماء، وق
السماء إىل األرض مل ينزل إىل األرض قبلها قط، مث جاء وقال: السالم عليكم اي حممد! أهديك نورين، وذكر له 

عليه وسلم أويت الفاحتة وسورة  الفاحتة وخواتيم سورة البقرة(، وجاء يف األحاديث األخرى أتيت أبن الرسول صلى هللا
البقرة ليلة اإلسراء واملعراج من كنز حتت العرش. ويف غزوة بدر ملا كان صلى هللا عليه وسلم يرتب املسلمني ويصفهم 
عندما نزلوا أول منزل، فجاء احلباب بن املنذر وقال: اي رسول هللا! أمنزٌل أنزلكه هللا فال قول ألحد، أم هي احلرب 

قال: بل هو الرأي واملكيدة، قال: فإن الرأي عندي أن نتقدم إىل آخر بئر ونبين لنا حوضاً منلؤه ماء،  واملكيدة 
ونغور بقية اآلابر. وإذ هو يف هذه احلالة فإذا مبلٌك نزل وجربيل مع رسول هللا يف أرض املعركة، فقال: اي حممد! إن هللا 

فنظر رسول هللا إىل جربيل وقال: أتعرف هذا اي جربيل  فقال يقرئك السالم، ويقول لك: الرأي ما قال احلباب ، 
[. فقال جربيل: ما كل مالئكة 31جربيل: ما كل مالئكة السماء يعرفها جربيل، َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبِنَك ِإالَّ ُهَو ]املدثر:

نتقل صلى هللا عليه وسلم السماء يعرفها جربيل، ولكن ظاهر عليه أنه ملك وليس شيطاانً، فاجلنس يعرف جنسه، وا
إىل حيث أشار احلباب، ويهمنا أن ملكاً نزل هبذا. ويف عودة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الطائف ملا اشتد أمر 

املشركني على رسول هللا، قال جربيل: اي حممد! هذا ملك اجلبال، إن شئت أن يطبق عليهم األخشبني فعل هذا، 
 ، وهكذا العامل كله بتدبري هللا على ما يلقي من األوامر على املالئكة. وهكذا السحاب له ملك يسوقه

  
  
  

 وجوب اإلميان بعامل املالئكة الغييب ودليله



  
حنن إن مل نشاهد املالئكة فإننا آمنا ابهلل الذي أرسل رسوله وأنزل كتابه، وآمنا برسول هللا الذي بلغنا عن هللا وأخربان  

ول: ال نؤمن هبا ألننا مل نرها  ال وهللا، بل من لطف هللا ابألمة أن يري بعض أفراد األمة بعض بوجود املالئكة، هل نق
آحاد املالئكة، وهذا ما أشران إليه عند قضية ابن عباس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك ملا جاء العباس 

رجع مغضباً، فقال له ابنه: لعله مشغول ابلرجل يستأذن على رسول هللا ومل أيذن له وهو يراه بعينه داخل البيت، ف
الذي عنده، قال: وهل عنده أحد  قال عنده رجل: فرجع، وملا رجع كان الرجل قد ذهب، فقال: اي رسول هللا! 
جئتك أستأذن عليك ثالاثً فلم أتذن يل، ويقول هذا الغالم: إنك كنت مشغوالً برجل عندك، فقال صلى هللا عليه 

هل رأيته اي غالم، قال: بلى رأيته، قال: هذا جربيل ذهب عين آنفاً(. وجاء يف صورة دحية الكليب. وسلم للغالم: )
وكذلك قضية الرجل من األنصار: خرجت مع أهلي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو يقاوم رجالً، 

وسلم، فلما ذهب الرجل جئت  فجلست وظننت أن له حاجة، مث صرت أرثي لطول قيام رسول هللا صلى هللا عليه
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربته، قال: )هل رأيت الرجل  قال: قلت: نعم، قال: تدري من هو  هذا جربيل، 
ولو سلمت عليه لرد عليك السالم، وما زال يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(. وخدجية رضي هللا تعاىل عنها ملا 

ى هللا عليه وسلم ظهرًا، وكان من عادته أن يذهب هو وعلي رضي هللا تعاىل عنه يف أي غاب عنها رسول هللا صل
مكان من األمكنة يعبدان رهبما، فلما غاب عنها قامت تطلبه، وخافت عليه من قريش، وأخذت غداءه معها، فلقيها 

ال: وأين حممد  قالت: ال جربيل يف صورة رجل، قال: إىل أين أنت ذاهبة اي خدجية   قالت: ذاهبة إىل حممد، ق
أدري. فلما وجدت رسول هللا وجاء إىل البيت جاء جربيل وقال للرسول صلى هللا عليه وسلم: )أقرئها من هللا 
السالم، وأن هللا يبشرها بقصٍر يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب، يرى ظاهره من ابطنه(، إىل آخر 

جل. وكذلك الرجل الذي قتل تسعاً وتسعني نفساً، مث أمت املائة ابلعابد، احلديث، وهذه خدجية ترى جربيل يف صورة ر 
وخرج َتئباً إىل القرية اليت يعبد هللا فيها، فمات يف وسط الطريق فأتته مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة خيتصمون فيه، 

خاه يف هللا يف قرية، فأرسل هللا فريسل هللا إليهم ملكاً يف سورة رجل فيحتكمون إليه. وكذلك الرجل الذي خرج يزور أ
إليه ملكاً على صورة إنسان، وقال: أين تذهب  قال: أزور أخاً يل يف هللا. قال: هل بينك وبينه قرابة أو شراكة يف 

جتارة  قال: ال، قال: أحبك هللا الذي أحببته فيه. إىل غري ذلك من الصور اليت هي من آحاد رؤية بعض البشر 
اً: على بقية أفراد البشر أن يؤمنوا ببقية أفراد املالئكة، وقد جاءت النصوص يف عمومها تشمل لبعض املالئكة. إذ

َّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه أركان اإلميان املذكورة، قال هللا تعاىل: آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبنِِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ابِ 
[، إىل غري ذلك، وهذا ما ينبغي على كل مسلم أن يؤمن به، أي: 285ال نـَُفرِنُق بـَنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه ]البقرة: َوُرُسِلهِ 

 أبن هلل مالئكة على أية حالة أو أي صفة كانوا. 
  
 
 

 مسألة املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشر
  

وحنن نشري إليها ألنه رمبا يتناوهلا طالب علم، وهي:  هناك قضية قد خيوض فيها بعض الناس وقد يكف عنها البعض،
أي الفريقني أفضل من اآلخر البشر أم املالئكة  وهل هناك مفاضلة بني املالئكة وبني بين البشر، أم ليست هناك 



يف مفاضلة  خري ما تقرأ يف ذلك أيضاً: شرح العقيدة الطحـاوية، فقد ذكر كالم الفريقني، وذكر بعض كالم العلماء 
اإلعراض عنها؛ ألهنا ال يرتتب عليها حكٌم فقهي، وألننا لسنا مسئولني عنها، ولكن إن عرض القول فيها فهناك من 

يقول: مؤمنو البشر وخواص املؤمنني واألنبياء خرٌي من املالئكة، ويستدلون أبن هللا ملا خلق آدم مث علمه األمساء 
َبَأُهْم عرضهم على املالئكة، قال: قَاُلوا ُسْبَحانَ  ُهْم أبَِمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـْ َك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا * قَاَل اَي آَدُم أَنِْبئـْ

[ مث قال: اسجدوا له، فلما خلق هللا آدم بيده وأكرمه ابلعلم، أمرهم ابلسجود إليه. ولكن أجاب 33-32]البقرة:
حينما جاءه أبواه خروا له سجدًا، وليس معىن ذلك أن يوسف عن ذلك الفريق اآلخر: أبن يوسف عليه السالم 

أفضل من أبيه ومن سائر أهله، والسجود طاعة هلل أبمر هللا وهو امتثال ألمره، والسجود ال يقتضي األفضلية؛ ألنه 
ولسنا  تكرمي من هللا آلدم وليوسف.. إىل أشياء عديدة يف هذا الباب، ولكن كما أشران: ال حاجة إىل اخلوض فيها،

مسئولني عنها، ومل أيت حديث صحيح صريح يف هذا الباب، ومن أراد االستزادة يف هذا املبحث ابلذات فلريجع إىل 
 الطحاوية ففيه الكفاية. 

  
  
  

 عالقة املالئكة ابلبشر
   

ئكة كما يف قوله وكما أن املالئكة يف الدنيا فهم كذلك يف اآلخرة، وقد بني هللا سبحانه ارتباط مؤمين البشر ابملال
[ 7ِللَِّذيَن آَمُنوا.. ]غافر:سبحانه: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِنُحوَن حبَْمِد َرهبِنِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن 
اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها اآلية، وهذا نوع من املالئكة. كما أن بعض املفسرين كـالقرطيب يذكر عند قوله : تـَنَـزَُّل 

[، قال: نوع من املالئكة مراقب على عامة املالئكة، وهنا يدخلون يف فلسفة: هل املالئكة حتاسب وتسأل 4]القدر:
[، 17ة:أم ال  وبعضهم يقول: والروح هو جربيل عليه السالم ومنهم: َوحَيِْمُل َعْرَش رَبِنَك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ مَثَانَِيٌة ]احلاق

وهذا نوع من األنواع زايدة يف ذلك اليوم وهللا أعلم. وحنن نؤمن مبا أخربان هللا تعاىل به، وأخربان به رسوله صلى هللا 
: [، أي: يؤمنون ابهلل7عليه وسلم: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِنُحوَن حبَْمِد َرهبِنِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه ]غافر:

[، برابطة اإلميان: رَبَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن ََتبُوا َواتَـّبَـُعوا 7َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا ]غافر:
َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت َوَعْدتـَُهم  [، فهؤالء املالئكة يدعون للبشر، رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهمْ 7َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم ]غافر:

[، إىل آخر السياق. وهناك أيضاً: ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا 8َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم .. ]غافر:
َيا َويف تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا  نـْ ُتْم ُتوَعُدوَن * حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ

[، والية وصداقة، ونصرة وأتييد من املالئكة للمؤمنني يف الدنيا، وقد وجدان ذلك فعالً يف 31-30اآلِخَرِة ]فصلت:
معهم. ويوم القيامة: َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِن اَبٍب * َسالٌم َعَلْيُكْم مبَا  غزوة بدر، حيث نزلت املالئكة وكانت تقاتل

[، فهؤالء املالئكة أولياء للمؤمنني وتنزل عليهم يف آخر حلظة، وهم 24-23َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّاِر ]الرعد:
لى املسلم اإلميان ابملالئكة على ما يريد هللا من طوائف عدة، وال يعلم جنود ربك إال هو، وعلى هذا: فالواجب ع

 حقيقة ذاتياهتم. 
  
 



  
 اإلميان ابلكتب

   
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وكتبه( . الكتب: مجع كتاب، وأصله الكتب والكتابة يقولون: اخلياطة، والِكتبة 

؛ ألن الكتابة رصف حرف جبانب حرٍف كما ترصف الغربة يف القربة أو حنوها، وقالوا: الكتابة مأخوذة من اخلياطة
الغرزة ابإلبرة جبوار األخرى، ومنه: الكتيبة، أي: مجع األفراد حتت لواء واحد. ويقول العلماء: لقد أنزل هللا سبحانه 
 وتعاىل مائة كتاب، ومائة وعشرين صحيفة، ستني لشيث، وثالثني إلدريس، وثالثني إلبراهيم، وخيتلفون يف عشر، وهل
نوح نزل عليه صحف.. آدم نزلت عليه  حنن نؤمن مبا أنزل هللا سبحانه، فكل كتاب أنزله هللا على رسله فنحن نؤمن 

به، ونؤمن أبن القرآن الكرمي هو خامت الكتب، وقد وعى كل ما سبقه من الكتب، وصار مهيمناً عليها. وكما يتفق 
واإلجنيل وصحف إبراهيم وموسى، وما سبق ذلك من الصحف،   العلماء أبن مجيع الكتب السماوية املعروفة: التوراة

كلها تضمنها القرآن الكرمي، وحنن نؤمن بوجودها، وال نعمل إال خبامتها وهو القرآن الكرمي، كما جاء عن رسول هللا 
 عليه صلى هللا عليه وسلم أنه قال لـعمر حينما جاء بصحيفة من التوراة يقرؤها مستحسناً ما فيها؛ فغضب صلى هللا

وسلم وقال: )اي ابن اخلطاب أمل آتكم هبا بيضاء نقية  وهللا لو جاء موسى ما وسعه إال اتباعي(. وبعض العلماء يزيد 
خطوة ويقول: كل الكتب املتقدمة حواها القرآن، وكل القرآن حوته الفاحتة، ولذا مسيت أم الكتاب وأم القرآن، 

ه أو التشريع أو العلوم اليت جاءت يف القرآن أصوهلا موجودة يف الفاحتة؛ وقالوا يف معىن ذلك: ألن مجيع أبواب الفق
ألن القرآن بكل مدلوالته إما بيان حق هلل، وإما بيان للماضي، وإما بيان للمستقبل، وإما بيان حلق اخللق فيما بينهم 

ه رب العاملني، وبصفاته: الرَّمْحَِن ومل يبق شيٌء بعد ذلك. فمن بيان حق هللا: احلمد والثناء على هللا، واالعرتاف أبن
يِن ]الفاحتة:3الرَِّحيِم ]الفاحتة: َك َنْسَتِعنُي 4[ وابملستقبل: َماِلِك يـَْوِم الدِن َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [ ، وحبقه عليهم أيضاً ِإايَّ

اضي َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال [ وَتريخ امل6[، وحبق اخللق أيضاً: اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم ]الفاحتة:5]الفاحتة:
[، )صراط الذين أنعمَت( يف املاضي، )عليهم( من النبيني والصديقني والشهداء الصاحلني وحسن 7الضَّالِننَي ]الفاحتة:

قوله أولئك رفيقاً. جاء يف التوراة أن هللا كتب األلواح ملوسى، وجاء يف غري ذلك: أن هللا أنزهلا، ويذكر ابن كثري يف 
َلِة اْلَقْدِر ]القدر: [، أن القرآن نزل ليلة أربعة عشر، ونزلت التوراة يوم ستة أو 1تعاىل يف سورة القدر: ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف لَيـْ

[. 185اثين عشر، وبني أن الكتب السماوية كلها أنزهلا هللا يف رمضان: َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ]البقرة:
وعلى هذا: فإن اإلميان بوجود الكتب املتقدمة، وإنزاهلا من عند هللا هداية للبشر، وبياانً للصراط املستقيم، وبياانً حلق 

 هللا على اخللق، وفيما يصري عليه اخلالئق فيما بينهم ... كل هذا من الواجبات. ......
  
  
 

 اإلميان ابلرسل
   

الرسل: مجع رسول، وال حيصي رسل هللا يف الناس إال هللا، قال تعاىل: َوَلَقْد  قال صلى هللا عليه وسلم: )ورسله( .
ُهْم َمْن مَلْ نـَْقُصْص َعَلْيَك ]غافر: ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ [، ولكنهم يتفقون على عدد 78َأْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْ

زم من الرسل، وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى هللا عليهم معني، ويذكرون منهم أيضاً متييزًا: أويل الع



وسلم. والرسل هم من اصطفاهم هللا من خلقه خللقه، وهم بشر من البشر، لكن اصطفاهم هللا وميزهم وطهرهم 
بـَنْيَ َأَحٍد ِمْن  وأوجب هلم الطاعة مبا أنزل عليهم. وخامت الرسل هو حممد صلى هللا عليه وسلم. وقال تعاىل: ال نـَُفرِنقُ 

[، وهذا رٌد على اليهود الذين مل يؤمنوا بعيسى وال مبحمد، ورٌد على النصارى الذين مل يؤمنوا 285ُرُسِلِه ]البقرة:
مبوسى وال يؤمنون مبحمد، واألمة اإلسالمية تؤمن جبميع رسل هللا، ومن جحد رسالة رسول واحد فكأمنا جحد 

د. ولذا جند اإلسالم يقر شهادة املسلم على الكافر، وال يقر شهادة الكافر على الرساالت كلها؛ ألن طريقها واح
املسلم؛ ألن املسلم يؤمن برساالت األنبياء كلها اليت يؤمن هبا الكافر، وزايدة اإلميان برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه 

كان نصرانياً، ولكن املسلم يؤمن   وسلم، والكافر يقف عند حد رسوله موسى إن كان يهودايً، وعند حد عيسى إن
جبميع رسل هللا عليهم الصالة و السالم. وهنا يتفق العلماء على أننا مع أننا نؤمن جبميع الرسل؛ لكن ليس لنا اتباع 

أحد إال خامت املرسلني، وهلذا بني صلى هللا عليه وسلم أن نيب هللا عيسى إذا نزل يف آخر الزمان يكون متبعاً للنيب 
  عليه وسلم. وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على حممد. ......صلى هللا

  
  
 

 [5احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 اإلميان ابليوم اآلخر
  

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على حممد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 
 لم قال: )واليوم اآلخر، وأن تؤمن ابلقدر خريه وشره( . ......فإنه صلى هللا عليه وس

  
 معىن قوله: )واليوم اآلخر(

  
إن الكالم عن اإلميان ابليوم اآلخر هلو الكالم عن اإلميان ابلدين كله، واإلميان ابليوم اآلخر هلو اإلميان بكل أحداثه 

ي تقديره عندان، ولكن اليوم اآلخر على خالف هذه وجمرايته وما يكون فيه. واليوم: جزء من الزمن على ما جير 
األايم؛ ألن اليوم يف اللغة هو ما يعقبه الليل، وليس يف يوم القيامة ليل وال هنار بل هو يوم واحد، ولكنه ليس كأايم 

غاير، تقول: جاء الدنيا. )واآلِخر واآلَخر( يتغايران، )فاآلِخر( مقابل األول: )هو األول واآلِخر(، )واآلَخر( ابلفتح امل
زيٌد ورجل آَخر، وليس اآلَخر هو األِخري، ولكنه املغاير. )واآلِخر( هو النهاية، قيل مسي يوم القيامة يوم اآلِخرة، 
واليوم اآلِخر أي: ابلنسبة إىل األول وهو يوم الدنيا الذي بعده أايم؛ وذلك حينما كان العامل يف العدم، فخلق هللا 

ذا يوم، مث أحياهم يف قبورهم للسؤال، وهذا يوم، مث أماهتم إىل البعث، وذاك هو اليوم اآلِخر. اخلالئق مث أماهتم، فه
وقيل اآلِخر: يبدأ من ساعة خروج الروح إىل أن ينزل الناس منازهلم يوم القيامة: فهما داران ال دار للمرء سوامها؛ إما 

 جنة وإما انر، نسأل هللا السالمة والعافية. 
  
 



  
 وم اآلخر على أعمال املؤمن بهأثر الي

   
اإلميان هبذا اليوم يعترب القاعدة واملنطلق بعد اإلميان ابهلل لكل عمل من البشر، فمن آمن ابليوم اآلخر عمل مبقتضاه؛ 

فعمل اخلري رجاء الثواب، وجتنب الشر خمافة احلساب. إذًا: اإلميان ابليوم اآلخر هو قاعدة املنطلق للتكاليف بعد 
ن ابهلل ابتداًء واعرتافاً ابملوىل سبحانه رب العاملني، مث بعد ذلك يؤمن ابليوم اآلِخر. فإن من آمن ابليوم اآلِخر اإلميا

ْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا ]الكهف: [ أي: لذلك اليوم، ولذا لو أخذان أول 110عمل مبقتضاه: َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِنِه فـَ
َك َنْسَتِعنُي * اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم ]الفاحتة: ورقة يف املصحف سورة َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [ 6-5الفاحتة يقول هللا فيها: ِإايَّ

[ ، أمل * 7أي: نستقيم عليه حىت نلقاك، ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِننَي ]الفاحتة:
[. هذا الكتاب هو اهلداية، واملتقون هم الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب 2-1َك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:َذلِ 

[، وأول إميان ابلغيب هو اإلميان ابلبعث، واإلميان ابهلل ليس غيباً؛ ألنك ترى آايت القدرة الدالة على 3]البقرة:
ل حلظة من حلظات حياتك.. ترى آايت إثبات وجود هللا يف شخصك ، يف أكلك وشربك ونومك وجود هللا يف ك

ويقظتك وتفكريك، ونظرة عينك، ومساع أذنك، ونطق لسانك وتنفسك، وكل حركة أو سكون جتد قدرة هللا فيها دالًة 
ق الشمس ويف غروهبا ويف على وجوده. لو نظرت يف أي عامل من عوامل الكون لوجدت قدرة هللا، لو نظرت يف شرو 

انتظام هذه األفالك ويف إنبات النبات، لو نظرت يف إنزال املاء وانشقاق األرض وإحيائها بعد موهتا وإنباهتا وإيناعها 
بثمارها.. كيف ختتلف تلك الثمار؛ تربة واحدة وتسقى مباء واحد وخيتلف أكلها؛ يعجز إنسان أن حييط ولو إمجالياً 

اإلميان ابهلل ليس غيباً؛ ألن شواهد احلال قائمة عليه. و)مالئكته(: لقد شاهد بعض أفراد اإلنس  آبايت هللا. إذًا:
بعض أفراد املالئكة، والواحد من اجلنس يكفي يف الداللة على عموم اجلنس. )وكتبه(: ال يستطيع عاقل أن ينفي 

هد على من قبلها إبرسال الرسل، َفَكْيَف ِإَذا الكتب السماوية؛ ألهنا توارت هبا أخبار األمم. )ورسله(: كل أمٍة تش
َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًدا ]النساء: َنا ِمْن ُكلِن ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ [، فكل أمٍة تشهد على من قبلها أهنا جاءها 41ِجئـْ

يامة، كيف تشهدون علينا رسول، وهذه األمة شاهدٌة على مجيع األمم أبهنا جاءهتا رسل هللا، وقد حتتج األمم يوم الق
َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًدا ]النساء: [. فنقول لتلك األمة: نعم جئنا بعدكم وعندان أخباركم، 41وإمنا جئتم بعدان َوِجئـْ

جاءان هبا صادق مصدوق، إذاً: اإلميان ابلرسل ليس حمض غيٍب، فعندان أخبار متناقلة ومستندها احلس، فكل أمٍة 
علمت. أما اليوم اآلخر فال دليل ملموس حمسوس عليه، ما قام يوٌم آخر قبل ذلك حىت يكون مسعت وشاهدت و 

عندان علم منه، وهلذا كان اإلنكار فيه شديدًا، ونفت كثري من األمم أو الطوائف شيئاً يقال له: بعث أو حياة بعد 
 بعث حقناً ال شك فيه. موت. وسيأيت ما جاء يف كتاب هللا من أدلة ملموسة على إمكان جميء يوم ال

  
 
  

 كل التكاليف منطلقها هو اإلميان ابليوم اآلخر
   

لو جئنا إىل أول الكتاب العزيز لوجدان أن اإلميان ابلبعث هو منطلق كل التكاليف: َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى 
[ يعين: 3[ وتبعاً هلذا َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]البقرة:3-2لصَّالة ]البقرة:ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن ا



[، على ما أخربهتم وعلموا 4يؤدون الزكاة تبعاً هلذا اإلميان، َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك ]البقرة:
ما جاءوا إىل اليهود وقالوا: أنتم أهل دين وكتاب أخربوان بكذا وكذا، َواِبآلخَرِة ُهْم أخبارهم كما فعل املشركون عند

[، يؤمنون ابلغيب، يقيمون الصالة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون مبا أنزل إليك، يؤمنون مبا أنزل من 4يُوِقُنوَن ]البقرة:
كته واألمم املاضية والرسل املتقدمة؛ كل ذلك فيه شواهد، قبلك، أما يف اآلِخرة فقال: يوقنون، ألن اإلميان ابهلل ومالئ

ُهُم  ولكن اليوم اآلخر حيتاج إىل إميان ويقني جازم َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن * ُأْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبِنِْم َوُأْولَِئكَ 
يقني وهناك حق اليقني. فاإلميان ابليوم [. يقول العلماء: هناك علم اليقني وهناك عني ال5-4اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:

اآلخر جيب أن يكون إمياانً حقيقياً، وهو حق اليقني، وعلم اليقني: العلم الذي ال يعرتيك فيه شٌك وال تستطيع أن 
تدفعه، فتعلم يقيناً أبن الكل أكثر من اجلزء، واجلسم أكرب من اإلصبع، وتعلم أنت وكل مسلم يف العامل أبن قبلته هي 

عبة، وال يشك مسلم يف ذلك، ولو أراد أن يكذب نفسه ما استطاع، فإذا ما قدر له أن جاء إىل مكة وإىل الك
املسجد احلرام، وأطل من ابب املسجد ورأى الكعبة يف وسطه، هل علمه بوجود الكعبة وهو يف بلده يساوي علمه 

الكعبة وطاف هبا مث فتح له الباب ودخل إليها بوجود الكعبة وهو يعاينها أم زاد علمه  زاد علمه. فإذا ما قرب من 
وأخذ يرتدد يف أرجائها، هل يكون علمه حني عاينها كعلمه حينما دخل يف وسطها  ال. فاألول: علم اليقني، والثاين: 
عني يقني، والثالث: حق اليقني، وهكذا اإلميان ابآلِخرة جيب أن يكون واصاًل إىل اليقني الذي هو حق اليقني. ولذا 

أنت تصلي وحتافظ على الصلوات، وتصوم وتتحمل الظمأ يف شدة احلر، وتتحمل الرحلة إىل احلج، وخترج من مالك 
الزكاة والصدقة موقناً أبن هناك يوماً أييت أتخذ فيه جزاءك، وشهواتك ورغباتك تكف عنها، ملاذا  ألنك توقن أبن 

 التكاليف أفعااًل وتروكاً منطلقها اإلميان ابليوم اآلِخر. هناك يوماً أتخذ فيه جزاءك أو تلقى عقابك، وهكذا مجيع 
  
 
  

 جدال املشركني يف التوحيد والبعث
  

لقد كانت املعركة قوية، والنزاع شديدًا، بني الرسول صلى هللا عليه وسلم وبني املشركني يف أمرين: كون هللا إهلاً 
ليه وسلم ثالث عشرة سنة وهو جياهد يف هذين األمرين، واحدًا، وكون الناس يبعثون بعد املوت، ومكث صلى هللا ع
[، وأييت رجٌل بعظم ابٍل من سنني ماضية ويفتته بني 5وقالوا: َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب ]ص:

واإلقناع بيقني: َوَضَرَب لََنا َمَثاًل يديه، ويقول: من حيىي هذه العظام اليت قد صارت رميماً  وأييت اجلواب مبنتهى اهلدوء 
-78لِن َخْلٍق َعِليٌم ]يس:َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم * ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبكُ 

ون آبهلة متعددة، ومشكلتهم يف التعدد، لو قال [. فاملشركون استعظموا األمرين: كون اآلهلة إهلاً واحدًا وهم يؤمن79
هلم: آهلة متعددة؛ واحد يف السماء والبقية عندكم ما خالفوه، كما قال عدي حني سأله صلى هللا عليه وسلم: )كم 

إهلاً لك اي عدي   قال: سبعة، قال: أين  قال: واحد يف السماء وستة يف األرض!(، لو أن الرسول قال: اآلهلة ثالثة 
بعة مخسة فال مانع وال نزاع، إذًا: هم يؤمنون مببدأ التأله أو األلوهية، ولكنهم يعددون والرسول يدعوهم إىل أر 

التوحيد، فقال: )من الذي لرغبتك ولشدتك، قال: الذي يف السماء(. إذًا: قضية األلوهية موجودة، لكن اخلالف يف 
رآن الكرمي ُعين هبذه القضية، وإبقامة األدلة عليها مبا ال يدع التعدد. وقضية البعث هم يستبعدوهنا؛ ولذا جند أن الق

جماال لشك قط ولو مع أنصاف العقالء. ال أقول: كاملي العقول بل أنصاف العقالء، فإهنم لو أتملوا أدلة القرآن 



بكتب وال ببعث الكرمي ملا أنكروا يوم البعث، ولو أن الشيوعيني الذين ال يؤمنون آبهلة وال أبداين وال برسل وال 
َيا مَنُوُت َوحنَْ  نـْ َيا نوقشوا هبدوء يف وجود هللا سبحانه ويف وجود البعث ملا أنكروا. الدهريون قالوا: َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

ن أين [، بطون تدفع وقبور تبلع، فهذه البطون اليت تدفع من الذي يدفعها وم24َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر ]اجلاثية:
 جاءت ! لو أعملوا عقوهلم وتدبروا لوصلوا إىل نتيجة. ......

  
  
 

 أدلة البعث والنشور
  
ا هي أدلة البعث وأدلة وجود الساعة اليت سجلها القرآن الكرمي ليتدبرها اخللق مجيعاً  جند القرآن الكرمي يف أوائل م 

اس؛ ألن اإلميان ابليوم اآلخر من واجب الناس ال املسلم ندائه للناس ينادي ابسم املسلمني أو املؤمنني؛ بل ابسم الن
وال املؤمن فقط، يقول سبحانه بعدما قسم الناس أمام دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن َذِلَك اْلِكَتاُب ال 

[. 5ْم َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:[، وهم املؤمنون: ُأْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبنِِ 2رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي ]البقرة:
[. والقسم 6البقرة:والقسم الثاين الذين كفروا: ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم َأْم مَلْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ]

[. مث جاء بعد هذا التقسيم الثالثي 8ِم اآلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي ]البقرة:الثالث: َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبْليَـوْ 
[، الناس: من انس ينوس إذا حترك أو صوت؛ ألن العامل هلم 21واقع الناس أمام هذه الدعوة: اَي أَيُـَّها النَّاُس ]البقرة:

الق، املصلح املدبر، املسيطر املسري، لكن فسره مبا [، الرب اخل21حركات على وجه األرض: اْعُبُدوا رَبَُّكُم ]البقرة:
[، فهل ينفي إنسان أبن هللا هو الذي خلقه، لقد ألزمهم هللا ابلقاعدة 21بعده: اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ]البقرة:

[، لو 36-35َمَواِت َواأَلْرَض َبل ال يُوِقُنوَن ]الطور:املتقدمة: َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن * َأْم َخَلُقوا السَّ 
أهنم نظروا يف جميئهم إىل هذا الوجود، ولعلموا أهنم مل خيلقوا من عدم ومل خيلقوا أنفسهم، وأن هلم خالقاً وهو هللا. 

[، أي تكونوا متقني مؤمنني، وتقدم أهنم َعَلى 21]البقرة: اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
[، وهنا قال: َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 2[، وتقدم: ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:5ُهًدى ِمْن َرهبِنِْم َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:

اَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم [. الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسَّمَ 21]البقرة:
ُتْم تـَْعَلُموَن ]البقرة: [، عند هذه اآلية الكرمية يقول والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل 22َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا َوأَنـْ

ه اآلية ثالثة أدلة على وجود البعث واجلزاء واحلياة بعد املوت، أما األول فقوله: اْعُبُدوا علينا وعليه: أقام هللا يف هذ
[، ففيه إثبات البعث حني يقيم املوىل سبحانه الدليل لإلنسان من نفس اإلنسان، 21رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ]البقرة:

ذا تذكر وجود نفسه، وكيف جاء إىل احلياة، عرف أن وأقوى دليل يف ذلك آية )يس( اليت أوردانها؛ ألن اإلنسان إ
ِهَي الذي أوجده أول مرة قادر على أن يعيد جميئه، ولذا قال: َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيْيِي اْلِعظَاَم وَ 

ُتْم َما مُتُْنوَن ]الواقعة:79-78ْلٍق َعِليٌم ]يس:رَِميٌم * ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِن خَ  [، 58[. َأفـََرأَيـْ
ُتْم خَتُْلُقونَُه َأْم حَنُْن اخْلَاِلُقوَن ]الواقعة: [، 59جئت زوجك وجاء املين، وذهب يف طريق وال تعلم أين ذهب، ولكن أَأَنـْ

[، أبوك من أين جاء  طريق 2ناً، نُْطَفٍة َأْمَشاٍج ]اإلنسان:[، فقد كنت ماًء مهي78َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه ]يس:
ُهَما رَِجااًل َكثِ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ريًا َوِنَساًء طويل. هناك أبوان آدم الشيخ الكبري، َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

[، تقول: إنه ذهب يف 79ا َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِن َخْلٍق َعِليٌم ]يس:[. نطفة جاءت، ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأهَ 1]النساء:



الرتاب، تقول إنه تفتت، تقول: إنه كذا.. هللا سبحانه بكل خلق عليم، وهو الذي خلقه أول مرة، فهو قادر على أن 
السؤال؛ فالذي خلقهم أول يعيده، وهو أهون عليه. فلو أن اإلنسان مل ينس إجياده، وتذكر كيف جاء ملا سأل هذا 

[، فهذا دليل أول أبن هللا سبحانه خلق اإلنسان وأنه سيبعثه. 27مرة قادر على أن يعيدهم َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه ]الروم:
لية وعلوية، [، فانظر إىل هذه العوامل سف22أما الدليل الثاين: الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء ]البقرة:

وهذا الكون العظيم الذي خلقه هللا وسريه ودبر أمره، فيما نشاهد يف األرض من حميطات تتالطم وما فيها من عوامل 
ال يعلمها إال هللا، وهذه األرض وما عليها من جبال رواٍس وما ينتب فيها من نبات، وهذه السماء وما فيها من 

[. والقادر على خلق 57ْلُق السََّمَواِت َواأَلْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس ]غافر:أفالك وكواكب، وما فيها مما نشاهد، خلََ 
ِت ِرْزقًا األكرب أهون عليه خلق األصغر. أما الدليل الثالث؛ فقوله تعاىل: َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَرا

تتلقاه األرض، مث ينبت النبات من األرض وقد كانت ميتة، فهذا هو الدليل الثالث، [، فاملاء ينزل و 22َلُكْم ]البقرة:
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبتْ   ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها ويوضحه قوله سبحانه: َوِمْن آاَيتِِه أَنََّك تـََرى اأَلْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ

-[. أرض هامدة ايبسة، أيتيها املاء من السماء، فإذ هبا هتتز 39َعَلى ُكلِن َشْيٍء َقِديٌر ]فصلت:َلُمْحِي اْلَمْوَتى ِإنَُّه 
ورمبا تسمع صوَتً للماء وهو جيري عليها أو وهي تتفتح لتلقي هذا املاء يف ابطنها، مث إذا هبا  -والفالح يعرف هذا

أحياها من موهتا حمليي املوتى، ولو جئنا إىل عدد املوتى تنبت، وإذا هبا أتيت ابلثمار، وابحلبوب وبكل شيء، إن الذي 
من آدم إىل يوم القيامة ما كان أكثر من عدد حبات النبات اليت تنبت. فهذا هو الدليل الثالث. إذا جئنا إىل الدليل 

َبِإ اْلَعِظيِم * الرابع، وهو إحياء املوتى يف الدنيا، ونعاين مناذج ذلك، وأنيت إىل صورة النبأ: َعمَّ يـََتَساَءُلو  َن * َعِن النـَّ
اجْلَِباَل َأْوََتًدا * َوَخَلْقَناُكْم الَِّذي ُهْم ِفيِه خُمَْتِلُفوَن * َكالَّ َسيَـْعَلُموَن * مثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُموَن * َأمَلْ جَنَْعِل اأَلْرَض ِمَهاًدا * وَ 

فمن أدلة البعث: احلياة واملوت يف الدنيا، فهذا هو النبأ العظيم الذين [. 9-1َأْزَواًجا * َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباًَت ]النبأ:
[ واألزواج األصناف؛ فهل تستطيع قدرة يف 8خيتلفون فيه، وجلن املفسرين على أنه البعث. َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا ]النبأ:

َترة أنثى، َّلِلَِّ ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض خَيُْلُق العامل أن تتحكم يف األزواج واألصناف  ال وهللا؛ فاملرأة حتمل َترة ذكرًا و 
[، أما أنتم فما عندكم شيء. َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباًَت * َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا * َوَجَعْلَنا النـََّهاَر 49َما َيَشاُء ]الشورى:

ًعا11-9َمَعاًشا ]النبأ: َنا فـَْوَقُكْم َسبـْ [، أرضاً مهادًا وسبعاً شدادًا، َوَجَعْلَنا ِسَراًجا 12ِشَداًدا ]النبأ: [، ماذا َوبـَنَـيـْ
[، لُِنْخرَِج ِبِه َحبًّا َونـََباًَت * َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا * ِإنَّ يـَْوَم 14[، َوأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا ]النبأ:13َوهَّاًجا ]النبأ:

[، أليست هذه أدلة ألبعث  يوم الفصل هو يوم القيامة، مل ختتلفون يف النبأ العظيم 17-15نبأ:اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًَت ]ال
[، هذه امليتة الصغرى: اَّللَُّ يـَتَـَوَّّ األَنـُْفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّيِت مَلْ 9وهذه أدلته  مث أنيت إىل: َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباًَت ]النبأ:

َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اأُلْخَرى ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى ]الزمر: مَتُْت يف َمَناِمَها [، تنام وتغيب عن 42فـَُيْمِسُك الَّيِت َقَضى َعَليـْ
الوجود، ال تدري وال تدرك أهنا ميتة صغرى، أهل الكهف انموا ثالمثائة سنة وتسع سنني ابلتوقيت اهلجري، فلما 

[ مل يعرفوا أهنا ميتة صغرى، فأنت يف كل يوٍم 19ا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم ]الكهف:استيقظوا قيل: كم لبثتم  قَاُلوا لَِبثْـنَ 
تشاهد آية البعث يف نفسك؛ فإن الذي أمخد هذا اجلسم والذي أانمه مث بعد ذلك أرسله وبعثه هو هللا، وما الفرق 

ما: أن اجلسم هنا ال زال على تركيبه، وما بني هذه النومة وبني تلك يف القرب، وبني هذه اليقظة وبني تلك  الفرق بينه
زال يتنفس ومقومات احلياة فيه، أما هناك فقد تفتتت أجزاؤه يف األرض، ولكن هللا قادر على أن جيمعه. ويف 

احلديث: أن رجالً أوصى ألوالده إذا مات أن حيرقوه مث يسحقوه، مث أيتوا يف يوم شديد الريح ويذروه على ساحل 
ى أمواج احمليط، فجمع هللا جسمه من ذرات مسحوقة، وأعاده وسأله: مل فعلت ذلك  قال: خمالفة البحر لينتشر عل

 منك اي رب، فقال: قد غفرت لك. ......



  
  
 

 [6احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 أمثلة إلحياء هللا املوتى يف الدنيا
  
ى هللا وسلم وابرك على حممد، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، وصل 

هللا سبحانه أوجد احلياة بعد املوت يف الدنيا، وعلى أنواع وصور وأشكال وأزمان، ويف أجناس متغايرة خمتلفة، من 
اس يعاينوهنا اإلنسان مث احليوان مث الطري، مث احلوت، مث امليت غري الطبيعي، وكل ذلك مناذج صارت يف احلياة والن

 وكما يقولون: منوذج، جتربة، مثال. فإذا عاينا منوذجاً ومثااًل حكمنا على بقية األفراد مبقتضى ذلك. ......
 
 
  

 قتيل بين إسرائيل
  

ني القاتل، [. قتل قتيل يف بين إسرائيل وتدافعوا يف تعي72قال هللا سبحانه: َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها ]البقرة:
فذهب القاتل بنفسه إىل موسى، وكان القتيل عمه قتله من أجل أن يتزوج ابنته وأيخذ ماله، فقال: عمي قُتل اي 
موسى، أريد أن أتخذ قاتله لتأخذ حقي، فتوجه موسى إىل ربه وانجى ربه، مث قال: ائتوا ببقرة واذحبوها، فقاموا 

ُ اْلَمْوَتى ]البقرة:بتعنتهم وما كادوا يفعلون، فلما ذحبوها وفق [، 73دت احلياة. فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك حُيِْي اَّللَّ
فضربوه فأحياه هللا، وسألوه عمن قتله، فقال: قتلين فالن، مث اضطجع، فكهذا اإلحياء هلذا القتيل الذي شاهدمتوه 

ل. وهنا نبه العلماء: إذا كانت النتيجة إحياء هذا ومسعتم منه آبذانكم، حييي هللا موَتكم، وهذا منوذج يف شخص قتي
القتيل بضربه جبزٍء من البقرة وملاذا يذحبوهنا وال يبقوهنا على قيد احلياة  قالوا: ال، إمنا ضرب ببعضها بعد أن صارت 

عدومة ميتة مثله، ألن امليت ال يهب حياة، فلو ضربوه وهي يف حياهتا لقيل: عملوا له توصيلة، مثل السيارة امل
البطارية توصل هلا من السيارة الصاحلة فتوصل البطارية العاطلة هبا، ويعمل هلا اشرتاك وتيار يتوصل إليها وتشتغل 

السيارة، ولكن هنا جاءت احلياة من البقرة املذبوحة إىل القتيل فردت إليه احلياة وامليت ال يعطي حياة. إذاً: إذا حيي 
 تة، فمن أين جاءته احلياة  من هللا، وقد شاهدمت ذلك، فكذلك حيىي هللا املوتى! القتيل بعد ضربه ببعض من بقرة مي

  
  
  

 قصة موت العزير مائة سنة
  



[ ؛ ألهنا خاوية 259مثال آخر: العزير عليه السالم حينما مر ابلقرية، وقال: َأىنَّ حُيِْيي َهِذِه اَّللَُّ بـَْعَد َمْوهِتَا ]البقرة: 
[ ، فوجد احلمار عظاماً ابلية. هو أول ما نشأت نفسه كيف 259ُه اَّللَُّ ِماَئَة َعاٍم مثَّ بـََعَثُه ]البقرة:على عروشها، فََأَماتَ 

[ ، َوانُظْر ِإىَل اْلِعظَاِم  259جاء  لكن هللا سبحانه وتعاىل أراد أن يريه ذلك بنفسه، قال: َوانُظْر ِإىَل مِحَاِرَك ]البقرة:
[، طعام ميكث 259[ أو ننشرها، ننشزها. فَانُظْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشَراِبَك مَلْ يـََتَسنَّْه ]البقرة:259َكْيَف نُنِشُزَها ]البقرة:

مائة عام مل يتغري، وطعام الشام فواكه، أيخذون من التني ومن العنب وحنوه، وليس هناك حتنيط وهو انئم، وال هو 
مار قام والعظام أتيت تتشابك، فقال: َأْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِن حمفوظ يف ثالجة! إهنا قدرة هللا سبحانه، فلما رأى احل

 [، فهذا إنسان أماته هللا ومعه محاره، وليس اإلنسان فقط بل واحليوان. 259َشْيٍء َقِديٌر ]البقرة:
  
  
 

 إحياء هللا ألهل الكهف
  
َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فـََقاُلوا رَ   َنا َعَلى آَذاهِنِْم قال تعاىل: ِإْذ َأَوى اْلِفتـْ بَـَّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهيِنْئ لََنا ِمْن َأْمراَِن َرَشًدا * َفَضَربـْ

[. وقال تعاىل: َولَِبُثوا 19[، َكْم لَِبثْـُتْم قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض ]الكهف:11-10يف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا ]الكهف:
[ ، ولكن يف تلك النومة: َونـَُقلِنبُـُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت 25َثالَث ِماَئٍة ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسًعا ]الكهف:يف َكْهِفِهْم 

ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئتَ  ُهْم رُ الشِنَماِل وََكْلبُـُهْم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه اِبْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنـْ ْعًبا * وََكَذِلَك بـََعثْـَناُهْم  ِمنـْ
[. فلما أرسلوا أحدهم إىل املدينة 21[، وََكَذِلَك َأْعثـَْراَن َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ ]الكهف:19-18]الكهف:

نتم  من أين هذه ليشرتي هلم طعاماً، وجد أهل املدينة عملة قدمية من أمم ماضية منُذ ثالمثائة سنة، فسألوهم: أين ك
العملة  من أين جئتم  قالوا: كنا انئمني، وجئنا أنخذ طعاماً، قالوا: إن الدولة اليت حتملون نقودها هذه هلا مئات 
السنني. فلما جاء امللك وجاء الناس إىل إخواهنم وعرفوا أن هؤالء من تلك األمم وبعثوا اآلن ماتوا مجيعاً، وعلم 

ث؛ ألن هللا الذي أحيا هؤالء بعد النوم، وبعد اللبث يف الكهف ثالمثائة سنة، وجاءوا األحياء قدرة هللا على البع
 ميشون على األرض يطلبون الطعام، فعلموا أن هللا قادر على إحيائهم مرة أخرى، وََكَذِلَك َأْعثـَْراَن َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ 

[. وكانوا سبعة واثمنهم كلبهم أو أكثر أو أقل، لكن هناك 21ِفيَها ]الكهف:َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال رَْيَب 
 [.243[، فماتوا، مثَّ َأْحَياُهْم ]البقرة:243مجاعات خرجوا من دايرهم َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل هَلُُم اَّللَُّ ُموُتوا ]البقرة:

  
  
  

 إحياء هللا لقوم موسى عليه السالم
   

[ 153تار من قومه مجاعة ويطلبون من موسى: َأِراَن اَّللََّ َجْهَرًة فََأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة ]النساء:موسى عليه السالم خي
فيموتون. فريجع موسى إىل ربه، فيأمره ابلرجوع إىل الناس ويقول موسى: رب لو شئت ألهلكتنا من قبل، وأهلكت 

ه هللا سبحانه، وحيييهم له ويرجعون مع موسى عليه الناس مجيعاً، لكن هؤالء حتملين جرميتهم عند الناس؛ فريمح



السالم. فسواء كان فردًا أو قوماً أو ألوفاً، قتيالً أو ميتاً ميتًة طبيعة، قد عادت احلياة إليه وهم يعاينون، وجاءان 
 القرآن يبني لنا ذلك، فوهللا لكأننا نشاهد هذا عياانً. 

  
 
  

 مإحياء هللا الطيور إلبراهيم عليه السال
   

مَلْ أنيت بعد اإلنسان واحليوان إىل الطيور. إبراهيم عليه السالم ملا سأل ربه، وقال: َربِن َأِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى قَاَل َأوَ 
[، أي: أما عندك اليقني ابلبعث اي إبراهيم  قال: بلى عندي، ولكن ليطمئن قليب ويصل إىل 260تـُْؤِمْن ]البقرة:

اليقني، ال جمرد اإلخبار، فقال: خذ أربعة من الطري وليس طريًا واحدًا؛ ألن العملية كبرية، فيأخذ  حقيقة اليقني وعني
أربعة طيور، يقول بعض علماء التفسري: ديك وطاووس وغراب ونسر، وأشياء ذكروها يف كتب التفسري، ويهمنا 

ُهنَّ ُجْزًءا مثَّ اْدُعُهنَّ أيَْتِيَنَك َسْعًيا ]البقرة: التنويع. قال تعاىل: َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك مثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلنِ  [، قالوا: 260َجَبٍل ِمنـْ
إنه أخذ الطيور وقطعها أجزاًء مثانية أجنحة، وأربعة رءوس ومثانية أرجل، فمزقها وخلطها حىت اختلطت الدماء بعضها 

بل، وأخذ جناحاً من ذاك وتتمة من هذا ببعض، وأخذ جناحاً من هذا ورجاًل من ذاك ورأساً هلذا وذهب به إىل اجل
ووزع األجنحة واألرجل والرءوس املختلفة، رأس النسر مع جناح الغراب، وجناح الديك مع رأس الطاووس، مث قال: 
تعال اي نسر، تعال اي طاووس. ملا قال: تعال اي طاووس، الطاووس عنده جناح هنا، وجناح هناك، ورجل هنا ورجل 

ء من أجزاء هذا الطائر الذي دعاه أييت إليه ويرتكب بعضه مع بعض ويتكامل ويقوم طائراً هناك، عندها كل جز 
جبناحيه على ساقيه. تلك األجزاء املمزقة كيف جاءت وتالءمت وعرف بعضها بعضاً  وإذا جاءت وعرف بعضها 

لكن هذه األجزاء زرع  بعضاً، كيف التحمت  اآلن أرقى ما وصل إليه الطب زرع الكلية أو القلب إلنسان موجود،
عضٍو خارجي يتحرك بكل لوازمه، لكن إىل اآلن ما وصلوا إىل ذلك االلتحام. وهذه الدماء اليت ذهبت يف الرتاب،  
كيف توافرت ومتيزت وهو سائل ممتزج  كيف انفصلت كرايته احلمراء والبيضاء ! وهنا يقال: إبراهيم عليه السالم 

ية هي سر الصنعة، فهل املوىل سبحانه أطلع إبراهيم على كيفية جميء اجلناح طلب االطالع على الكيفية، والكيف
وكيفية التحامه وكيفية احليوية فيه، وأطلعُه على سر الصنعة  مل يطلع على كنه اإلحياء؛ ألن هذا خاص ابلروح، 

هيم عليه وعلى نبينا والروح من أمر هللا، وال يقوى عقل بشر على أن يطلع على ذلك أو يستوعبه، فهذه طيور إبرا
 الصالة السالم. 

  
  
  

 حوت موسى وإعادة احلياة إليه
  
أنيت إىل عامل البحار، فنجد حوت موسى عليه السالم، فإن موسى سأل ربه: هل هناك أحد أعلم مين  ليس هذا  

مين أذهب إليه ألستزيد ادعاء العلم من موسى واستيعابه، ولكنه رغبٌة يف استزادة العلم، أي: إن كان هناك أحد أعلم 
منه علماً، ال يظن أحد أبن موسى تطاول وادعى أنه أعلم املوجودين، ولكنه تطلع وتواضع من العامل يف أن يطلب من 



هو أعلم منه ليستزيد من علماً. فقال هللا: نعم، عبٌد من عباد هللا امسه اخلضر، قال: أين مكانه  قال: جممع البحرين، 
نه  قال: خذ حوَتً يكون زادًا لك، ويكون موضع احلوت خيربك عن مكانه، فخرج موسى قال: وكيف أعرف مكا

َنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيننِ عليه السالم مع فتاه، حىت إذا قال: آتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِراَن َهَذا َنَصًبا * قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ َأوَ  يـْ
[. يف اآلية األوىل: 63-62أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن َأذُْكَرُه َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َعَجباً ]الكهف: َنِسيُت احْلُوَت َوَما

[ السرب، والسراب: الشيء املمتد الذي تراه من ال شيء، و)سرابً يف 61فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَراًب ]الكهف:
  -عالمة-طريقاً ويشق طريقه يف املاء كما لو جاء زورقاً ومشى بسرعة فإنه يرتك وراءه سرابً يف املاء البحر( أي: اختذ 

كي يكون سلوكه يف املاء حمسوساً ملموساً يشاهده اإلنسان. فهذا حوت كما يقول املفسرون: مشوي مملوح حيملونه 
السر الذي بني موسى وبني ربه، معه غالم رفيق له لكي يتغدون به، قال الغالم: ال أدري عن املوضوع، وال يدري عن 

يف الطريق و معهما الغداء، وقال: أعطين الغداء، هذا احلوت املشوي اململوح يعيد هللا إليه احلياة ويرجع إىل املاء 
ألمثلة ويسري فيه كما كان قبل أن خيرج من املاء، فمن الذي رد إليه احلياة وعاد إىل ما كان عليه ! كل ما سبق من ا

يعد من أدلة البعث اليت اشتمل عليها كتاب هللا، وهي أمثلة ملموسة لألمم كلهم، وقد جاءان الصادق املصدوق 
صلى هللا عليه وسلم بذلك، وقد التزمنا ابلتصديق مبا أييت به، وذلك من لوازم )ال إله إال هللا حممد رسول هللا(، وآمنا 

اب فيه البعث، وفيه تلك األخبار كلها، وهلذا مل يعد أمر البعث مستغرابً أو ابملالئكة الذين جاءوا ابلكتاب، والكت
مستبعداً؛ ألننا شاهدان آاثر وجوده وآحاده يف احلياة. ومن هنا كان اإلميان ابليوم اآلخر من أركان اإلميان، وكان هو 

لم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا منطلق االلتزام ابلتكاليف فعالً وتركاً، وابهلل تعاىل التوفيق، وصلى هللا وس
 عليه وسلم. 

  
 
  

 األسئلة
 
...... 
 

 من مات وأحياه هللا لسبب فإنه ميوت مث حييا مرة أخرى
  
السؤال: تلك األنفس أفراداً أو مجاعات اليت أماهتا هللا مث أحياها، هل ماتت بعد ذلك، وهل حتيا بعد ذلك   

رائيل عاد إىل احلياة وصار ميشي عند الناس أو أدى الشهادة اليت عنده، وقال: لقد اجلواب: حنن قلنا: قتيل بين إس
قتلين فالن مث مات من حينه، وحنن قلنا أبن هذه األخبار جاءتنا عن الصادق املصدوق، ونؤمن هبا كما لو كنا 

 صلى هللا عليه نشاهدها. أقول: يذكر علماء السلف من بعض خوارق العادات وبعض كرامات أصحاب رسول هللا
وسلم ما ميكن أن يضاف إىل تلك األحداث السابقة، وذلك أنه يف بعض الغزوات عند رجوعهم إىل املدينة، مات 

فرس أحد الصحابة، فقالوا: هات متاعك حنمله معنا، قال: أنظروين أصلي ركعتني وأسأل ريب، فصلى ركعتني وسأل 
فانتفض الفرس وقام، وركب حىت وصل إىل املدينة وإىل ابب بيته ومل يدخل هللا أن حييي له فرسه عارية يوصله املدينة، 

الفرس داخل البيت، وقال ألوالده: أنزلوا املتاع عن الفرس فإنه عارية! وحينما أنزلوا متاعه سقط على جنبه. وإذا 



إال قتيل بين إسرائيل، صح السند ال قول ألحد، فأولئك الذين أحياهم هللا لقضية معينة رجعوا إىل ما كانوا عليه 
ولكن األلوف الذين خرجوا من دايرهم حذر املوت، هللا يقول: )أماهتم مث أحياهم(، لكي يبني هلم أبن املوت يدركهم 

وأهنم غري هاربني منه. وكذلك الذين اصطفاهم موسى عليه السالم واختار من قومه وذهب للمناجاة فأخذهتم 
م قد كان اختار خيار القوم، وإذا رجع وحده فماذا يقول لقومه  فإهنم سيقولون الصاعقة وماتوا، وموسى عليه السال

له: أنت الذي أهلكتهم، ولذا اعتذر إىل ربه من فعلهم وأكرمه هللا إبحيائهم ورجعوا معه مرة أخرى، وهؤالء 
 سيموتون، لكن حينما أييت األجل احلقيقي النهائي، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 

  
  
 

 ن أماهتم هللا مث أحياهم يف املوتة الثانيةحال م
   

السؤال: هل ذاقوا مرارة املوت يف املرة الثانية  اجلواب: أقف وأقول: هللا تعاىل أعلم، وهذا شرط بيين وبينكم، من 
أو يرجع إىل   أراد حتقيق ذلك فلريجع إىل النهاية لـابن كثري، كتاب النهاية ال البداية لـابن كثري، لعله جيد يف هذا شيئاً 

 كتب التفسري، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. 
  
   
 

 الفخذ عورة
 

السؤال: وضع جربيل يده على فخذي النيب صلى هللا عليه وسلم، أال يدل على أن الفخذين ليسا بعورة  اجلواب: 
اللمس وهو   أقول: ال دليل يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس جالساً مكشوف الفخذين، إمنا هو

كالرؤية، وكل الناس ترى فخذاه وليس ذلك رؤية للعورة، وليس يف هذا دليل من ذلك، ويتفق العلماء على أن عورة 
الرجل من الركبة إىل السرة، وهذا ابتفاق، وال ينظر وال يسمع ملن يقول: الفخذ ليس بعورة ويستدل ببعض اآلاثر 

الشوكاين ولكن يردوهنا، والصحيح أن الفخذين عورة. وهللا أعلم، وصلى الواردة يف ذلك، ويرويها أيضاً الصنعاين و 
 هللا وسلم وابرك على حممد. 

 
 
 

 [7احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 حياة الربزخ
   



دان بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين سي
ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فإننا وصلنا يف احلديث على أركان اإلميان إىل )اإلميان 

ابليوم اآلخر(، وأوردان أدلة البعث من كتاب هللا فيما يذكره العلماء، وهي أربعة: خلق اإلنسان من عدم، وخلق 
ا، وإحياء بعض املوتى يف الدنيا من اإلنسان واحليوان والطيور واحلوت. السماوات واألرض، وإحياء األرض بعد موهت

وقلنا: إن جمرد اإلميان ابلبعث أو ابليوم اآلخر ليس هو املقصود وحده، ولكن املقصود اإلميان مبا يكون يف ذلك 
رسول هللا صلى هللا  اليوم من أحداث غيبية، ومن حساب وجزاء وعقاب، وما أخرب هللا سبحانه وتعاىل عنه، وأخرب به

 عليه وسلم. ......
  
 
  

 خروج الروح
   

يتفق العلماء على أن بداية اليوم اآلخر لكل إنسان حبسبه، أما يوم البعث ويوم احلشر فهو للجميع. وبداية اليوم 
لذا يقول اآلخر ابلنسبة لكل فرد من بداية النزع، وحلظات سكرات املوت ومفارقة الدنيا واإلقبال على اآلخرة، و 

الفقهاء: من مات فقد قامت قيامته، يعين: انتهت دنياه وبدأ يف طريق اآلخرة. أما املوت فال ينكره أحد؛ ألنه شيء 
ُتْم ِحيَنِئذٍ   حمسوس معاين، وحتدى هللا سبحانه اخلالئق كلها أن يوقفوا حركة املوت: فـََلْوال ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم * َوأَنـْ

َر َمِديِننَي * تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكنتَنُظُروَن * وَ  ُتْم َصاِدِقنَي حَنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن ال تـُْبِصُروَن * فـََلْوال ِإْن ُكنُتْم َغيـْ
[. وهل ارجتعت روح إنسان قط  ال وهللا، قد حاول العامل يف اآلونة األخرية إبقاء حياة فرٍد كان 87-83]الواقعة:
من نصف العامل، وغاية ما استطاعوا إمداد حركة القلب فقط مع موت الدماغ، والطب يقول: ليس املوت  حيكم قريباً 

موت القلب ولكن املوت موت الدماغ، أما القلب فإمنا هو آلة تضخ الدم، وميكن االستعاضة عنه بقلب اصطناعي، 
ه، وبقي أسبوعاً وقلبه ينبض، ولكن ليس أما املخ فال. هذا الشخص اجتمعت له أطباء العامل حىت من معسكر خصم

[، واملقصود 61هناك حياة، فعجزوا مث دفنوه واسرتاح، فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن ]النحل:
اً الربزخ، وكلمة ابلساعة الساعة اللغوية، أي: ال يستأخرون عنها. ومن عند املوت تبدأ أحوال اآلخرة وأوهلا عملي

الربزخ بداًل من القرب؛ ألن الربزخ أعم من القرب، فمن أحرق فهو يف برزخ، من أغرق وأكلته احليتان فهو يف برزخ، من 
أكلته السباع يف اخلالء فهو يف برزخ. ويقول ابن كثري : ولو أحرق وذري يف اهلواء فهو يف برزخ، أي: برزٌخ بني الدنيا 

وجود اإلنسان أواًل يف عامل الذر، وعندما أخرج هللا ذرية آدم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم واآلخرة؛ ألن مرحلة 
ألست بربكم  قالوا: بلى. هذه مرحلة رجعوا منها إىل أصالب اآلابء وجاءوا منها إىل األرحام فهي مرحلة. مث خرجوا 

ذه مرحلة. مث أتيت املرحلة النهائية وهي يوم القيامة إىل الدنيا، وهي حمطة الزرع والتزود وينتقلون منها إىل الربزخ. وه
واليوم اآلِخر، وحبث العلماء يف موضوع الربزخ هو: عذاب القرب ونعيمه وتفاوت الناس فيه، وسؤال العبد يف قربه، 

 وكون القرب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النار؛ عياذًا ابهلل! 
  
  
 



 السؤال يف القرب
  

يف القرب فباإلمجاع أنه واقع، وأشران أبن من املالئكة الذين نؤمن هبم: منكرًا ونكريًا، وقالوا: مها يف حق  أما السؤال
املؤمن: مبشر وبشري. ومنكر ونكري، أي: على خلقة ليست على خلقة البشر وال على خلقة املالئكة، إمنا خلقوا هلذا 

يعاً، كما جاءت األحاديث وتكاد أن تكون متواترة، ويف احلديث األمر. والسؤال يف الربزخ واقع ابتفاق أهل السنة مج
عن أنس وغريه قال: كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم نقرب ميتاً لنا ابلبقيع، فأخذ عوداً وكنا مطرقني كأن على 

حديث الشفاعة رءوسنا الطري، فقال: وذكر صلى هللا عليه وسلم قال: أان خري األولني واآلخرين يوم القيامة، وساق 
العظمى، وذكر ما يتعلق ابلقرب وقال: إن روح املؤمن إذا حضرهتا النزع: وجاء ملك املوت لقبض روحه، جاءت 

مالئكة الرمحة حبنوط وكفن من اجلنة، فال متهل الروح يف يده طرفة عني، فيأخذوهنا يكفنوهنا وحينطوهنا مبا معهم من  
سماء الدنيا أطيب ما تكون رحياً؛ فتفتح هلا أبواب السماء وتقول املالئكة: كفن وحنوط اجلنة، مث يصعدون هبا إىل ال

من هذا  فيقال: فالن بن فالن، ويذكرونه أبطيب أمسائه، مث يشيعه من كل مساء مقربوها، حىت يصعدون بروحه إىل 
وه من اجلنة، جاءه امللكان املوىل سبحانه فيقول: أعيدوه إىل األرض وأفرشوه من اجلنة، فإذا أعادوه إىل األرض وأفرش

وأجلساه وسأاله: من ربك  فيجيب: ريب هللا، من نبيك  فيقول: نبيي حممد صلى هللا عليه وسلم، ما دينك  فيقول: 
ديين اإلسالم، فيقال له: مَن نْومة العروس. ويف رواية أخرى: يفتح له ابب من النار فيقال: ذاك كان مقعدك لو مل 

ح له ابب من اجلنة فيقال: ذاك مقعدك يوم القيامة، فيقول: اي رب أقم الساعة! مث أيتيه رجل تؤمن، مث يسد عنه ويفت
-مجيل الوجه مبتسم، فيقول له: من أنت! إن وجهك ليبشر خبري  قال: أان عملك الصاحل. والكافر أو غري املسلم 

 على العكس من ذلك.  -عياذًا ابهلل
   
 
  

 عذاب القرب ونعيمه
  
ثبت أهل السنة واجلماعة سؤال القرب وعذابه ونعيمه، واستدلوا ابلنصوص األخرى كما يف املوطأ يف كتاب ومن هنا أ 

اجلنائز، أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: )إن امليت ليعذب يف قربه من بكاء أهله(. وملا مسعت أم املؤمنني 
ذا، قالت: رحم هللا أاب عبد الرمحن ! ما كذب ولكنه عائشة رضي هللا تعاىل عنها أن ابن عمر رضي هللا عنه حيدث هب

نسي؛ إن الرسول قال ذلك يف امرأة يهودية: )إهنم ليبكون عليها وهي تعذب يف قربها(. وسواء كان يف امرأة يهودية 
مر تعذب يف قربها، أو كان العبد يعذب يف قربه ببكاء أهله عليه؛ فقد أثبت كل من احلديثني سواء على رواية ابن ع
أو على رواية عائشة أن يف القرب عذاابً، سواء كان لليهودية أو كان هلذا الرجل الذي يبكي عليه أهله. وقد جاء 

احلديث من غري طريق ابن عمر كـعمر وزيد وغريهم، من: )أن العبد يعذب يف قربه ببكاء أهله(. قالوا: ما ذنبه حىت 
د أمور ثالثة: األول: إما أن أيمر أهله أن يبكوا عليه لزايدة مكانته يعذب بفعل الغري  وأجابوا: أبن اإلنسان بني أح

وإظهار احلزن عليه، كما أوصى طرفة أن يبكوا عليه: إذا مت فانعيين مبا أان أهله وشقي علي اجليب اي ابنة معبد 
الواجب عليه أن الثاين: أن ال يوصي ابلبكاء، ولكن يعلم من أهله أهنم سيبكون عليه ومل ينههم وهو حي، وكان 

يقول: ال تبكوا علين، واصربوا واحتسبوا. الثالث: أنه يعلم ذلك لكنه حذرهم؛ فخرج من العهدة، فيكون الذي 



يعذب يف قربه ببكاء أهله: إما أنه أوصى بذلك، وإما أنه يعلم ومل ينههم عن هذا، فيكون كالذي رضي مبا سيفعلون 
عذاب ونعيم، واستدل اجلمهور أيضاً من القرآن الكرمي فيما يتعلق بفرعون فيما بعد، فيعذب بذلك. إذًا: القرب فيه 

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلعَ  [، أي: 46َذاِب ]غافر:وأهله، النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
الساعة يدخلون النار، فيكون عرضهم على النار غدوًا وعشياً قبل  يعرضون عليها ابستمرار صباح مساء، ويوم تقوم

 قيام الساعة، وهذا هو رأي اجلمهور. 
  
  
 

 ثبوت أنه يفسح للمؤمن يف قربه مد بصره
  
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حق املؤمن: )ويفسح له يف قربه مد البصر(، هنا بعض الناس كما يقول  

يدخلون العقل فينكرون ما جاء يف خرب القرب. والعجب الذي نريد أن ننبه عليه: ما ذكره ابن   الطحاوي وابن كثري :
كثري يف البداية والنهاية، وهو عامل حمدث ليس عرافاً: يذكر يف قضية العالء بن احلضرمي ملا ذهب إىل البحرين غازايً 

سار حوايل شهرين من املدينة إىل البحرين، فيقف هلم فوجدهم قد حازوا السفن إليهم، ودخلوا يف جزيرهتم، وكان قد 
يطالع يف البحر والعدو قد احناز بسفنه إىل اجلزيرة، فماذا فعل  حينما كان ميشي يف الصحراء نفذ ماؤه وماء السرية 

ه يغيث معه، وكادوا ميوتون عطشاً وهم كما يقولون: يف الدهناء ال ماء وال شجر، فدعا هللا تعاىل؛ فإذا ابملوىل سبحان
جنده، فريون سحابة جاءت يف الظهرية أتيت على مرأى العني تقصدهم حىت إذا كانت فوق رءوسهم وقفت وتكاثفت 
وأمطرت عليهم املاء، فشربوا واغتسلوا وسقوا دواهبم وملئوا قرهبم ومشوا يف أمان هللا. فلما وصلوا إىل البحر ووجد 

أيها الناس! إين عازم على أمر، لقد أراكم هللا يف الرب آية وهو  السفن قد ذهبت أبهلها التفت إىل أصحابه وقال:
قادر على أن يريكم يف البحر آية، إين عازم على أن أخوض هذا البحر، وتقدم إىل البحر وقال: أيها البحر! إنك 

من أين جاءت،  جتري أبمر هللا وحنن جنٌد يف سبيل هللا، عزمت عليك لتجمدن لنعرب نقاتل عدو هللا! انظروا األوامر
انظروا إىل صياغة القرارات، أنت جتري أبمر هللا، وحنن لسنا ذاهبني لتجارة وال لزايرة وال لغرض نفسي، بل جنٌد يف 

سبيل هللا، وحنن وأنت من جنود هللا، وما دام األمر كذلك فقد عزمت عليك لتجمدن لنعرب نقاتل عدو هللا، الذي أان 
قول ابن كثري : فما ترجل الفارس وال واحتفى املنتعل، أي: الذي هو راكب ما وأنت حتت أمره، وخاض البحر. ي

 َلَقِويٌّ نزل، كان البساً نعله ما خلعه، وعربوا إىل اجلزيرة وقاتلوا عدو هللا وانتصروا: َولََينُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يَنُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ 
فالقوة من عند هللا، لكن يريد منك اجتاهاً إليه، وهو يسخر لك [، فاهلل ربنا ال يريد منك قوة، 40َعزِيٌز ]احلج:

العوامل. ملا جاءوا راجعني أدركه مرٌض يف عنقه ومات منه، فدفنوه حيث كانوا، فجاء نفٌر من أهل تلك األرض، وقالوا 
 تقبلهم، فقالوا: وهللا هلم: إن كان ميتكم عزيزاً عليكم فال ترتكوه هنا؛ ألن هذه األرض إذا جاء الليل تلفظ املوتى وال

ما من حق ابن احلضرمي أن نرتكه هنب السباع، فرجعوا إىل قربه وحفروا القرب ونبشوه فما وجدوا فيه شيئاً، ووجدوا 
القرب مد البصر. هل يستطيع أن يتدخل العقل يف هذا  ال. يقول الطحاوي رمحه هللا: وليس ذلك ابلغريب أن يكون 

، وجبواره قربًا آخر هو حفرة من حفر النار؛ ألن هللا سبحانه قادر على أن جيعل حجارة القرب روضة من رايض اجلنة
القرب حمماة حارة على صاحبها وحنن ال نشعر، ولو ملسناها ألدركنا ذلك، وإين ألعجب وهللا لعقلية هذا العامل اجلليل، 

هرابء منسكه كالثلج، وإذا المس التيار بعضه بل أقول: إن هذا فتٌح من هللا على لسانه، حنن اآلن وهذا السلك فيه ك



بعضاً كانت النار احملرقة، ولو انكشف عن هذا احلاجز العازل وملسه البعري وملسه أقوى إنسان لصعق يف احلال؛ أين 
ن النار يف هذا ! هللا سبحانه بقدرته قادر أن جيعل القرب بطبيعته انرًا على صاحبه وجاره ال يدرك شيئاً، بل أنت اآل

أتيت إىل بيتك تفتح الثالجة فتجد ثلجاً، وتلمسها من وراءها فإذا هي انر حامية، فال حرارة األسالك خلفها تذيب 
الثلج، وال الثلج يطفئ حرارة ما يف ظهرها، وإذا كان صنع البشر بتمرير مادة ابردة بطبيعتها تدفعه وتتحرك وتوجد 

ذاً: ال ينفي عذاب القرب وأحواله إال جاهل معاند، وإذا ذهب هناك هذا التربيد، فاملوىل سبحانه أقدر على ذلك. إ
فسوف يعاين احلق. إذاً: أول مراحل القيامة الربزخ، وكما قال العلماء: ولو أنه أحرق وذرن يف الرتاب فهو يف برزخ؛ 

ات أن حيرقوه جيد السؤال والعذاب أو النعيم، كما جاء يف حديث الرجل: كان فيمن قبلكم من أوصى أهله إذا م
ويسحقوه، ويف يوم شديد الريح وعلى حافة البحر يذروه على أمواج املياه، ففعلوا ذلك، فأمر هللا الرايح فجمعت ما 

أخذت، وأمر هللا األمواج أن ترد ما أخذت، ومجع هللا خلقته كما كان، وسأله: مل فعلت هذا  قال: خمافة منك اي 
 و الربزخ مهما كانت حالة اإلنسان فيه. رب، قال: قد غفرت لك. إذاً: القرب ه

  
  
  

 [8احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
 

 أحداث يوم القيامة
 
...... 
 

 النفخ يف الصور
   

من بعد الربزخ أييت كما يقول ابن كثري والطحاوي وعلماء العقائد: النفخ يف الصور، ويف حديث الصور الطويل: أن 
ق إسرافيل وخلق الصور ألقمه فمه ينظر إىل العرش ينتظر أمر هللا له ابلنفخ. ويقولون: هللا سبحانه أول ما خل

النفخات ثالث؛ األوىل: نفخة الفزع، يفزع فيها من يف السماوات ومن يف األرض. والثانية: نفخة الصاعقة ال يبقى 
ح اخلالئق فيضعها يف البوق الذي هو معها حٌي على وجه األرض. والثالثة: نفخة البعث، وعند البعث جيمع هللا أروا 

لكما بني املشرق واملغرب! فإذا نفخ إسرافيل  -الصور-الصور، يقول صلى هللا عليه وسلم: )وهللا إن فتحة البوق 
انتشرت األرواح كالنحل، ودخلت يف أجسام أهلها، وانتظروا البعث(. واألمر يف ذلك أحاديثه طويلة، لكن يهمنا 

خروج الناس، وأحوال ذلك اليوم، فيجب اإلميان مبا أخرب به صلى هللا عليه وسلم من امليزان، البعث من القبور، و 
والصراط، وتطاير الصحف، والعرض، واجلنة والنار. هذه أهم أحوال يوم القيامة، وكذلك ما يتبع ذلك من شفاعة 

 سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم. 
  
  
  



 امليزان والصراط
  

صراط؛ فيختلفون أيهما يكون أواًل. فبعضهم يقولون: امليزان بعد اجتياز الصراط؛ وقد أمجع العلماء أما امليزان وال
ا * مثَّ على أن الصراط جسر ممدود على منت جهنم، قال هللا تعاىل: َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِنَك َحْتًما َمْقِضيًّ 

[. والصراط كما يقول العلماء: أدق من الشعرة، وأحد 72-71َوَنَذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا ]مرمي:نـَُنجِني الَِّذيَن اتَـَّقْوا 
من السيف، ومير الناس عليه حبسب أنوارهم؛ ألن املؤمنني يبعثون من قبورهم بنور اإلميان كٌل على حسب عمله، 

نهم من يكون كالشمعة، ومنهم من يكون النور يف منهم من يكون معه النور كاجلبل، ومنهم من يكون كالنخلة، وم
إهبام قدمه ينطفئ َترًة ويضيء َترة، فإذا أضاء مشى وإذا انطفأ قام. وميرون على الصراط حبسب نورهم، فمنهم من 

ن مير كالربق اخلاطف، ومنهم من مير كالريح املرسلة، ومنهم.. إخل. فإذا اجتاز الناس الصراط فهناك أييت امليزان، وحن
نؤمن أبن هللا سبحانه يضع املوازين القسط ليوم القيامة، وهو ميزاٌن له كفتان حمسوستان، ولكن هل يوزن اإلنسان 
بعمله أو توزن األعمال فقط  ومن أعظم أحاديث امليزان: حديث البطاقة: أبن رجاًل عرض على امليزان وله تسٌع 

فتوضع يف كفة سيئاته، فيناديه ربه: هل ظلمك كتبيت.. وتسعون سجاًل، كل سجل مد البصر، وكلها أعمال سيئة 
أليست هذه أعمالك  يقول: بلى اي رب، فيقول: هل بقي لك عندان شيء  فيقول: ال اي رب، فيقول: بلى! لك 

عندي أمانة، فإذا ببطاقة مكتوٌب فيها ال إله إال هللا، يقول: اي ربن وماذا تفعل تلك البطاقة بتلك السجالت، فيقول 
حانه: ال ظلم اليوم، وتوضع البطاقة يف كفة احلسنات فرتجح وتطيش كفة تلك السجالت مبا فيها. فال شيء سب

يوازن اسم هللا، هكذا يقول علماء العقائد. فامليزان موجود وهو حمسوس، ولكن قد يقال: كيف توزن األعمال وهي 
لوقت احلاضر جند موازين متعددة، موازين تزن أموٌر معنوية  واجلواب: هذا مما ليس لك فيه دخل، بل إننا يف ا

احلرارة، موازين تزن الربودة، موازين تزن الضغط يف اهلواء، موازين تزن الكثافة يف احلديد ويف املاء، موازين توصل 
إليها الناس كانت ال ختطر على قلب أحد. إذًا: توزن األعمال والصحف واإلنسان، وليس يف طاقة العقل أن يتكيف 

، وقد جاء يف احلديث الصحيح عند مسلم : )سبحان هللا متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن ما بني معه
السماء واألرض(، فـ)سبحان هللا( متأل امليزان، كيف وهي أمر معنوي  هل تتجسم احلسنات وتصري ملموسة هلا ثقل  

هللا سبحانه أوجد امليزان. ويتساءل العلماء: وما احلاجة إىل ليس لنا ذلك، هللا سبحانه يفعل ما يريد، الذي يهمنا أن 
امليزان  بعض الفالسفة يتبجحون ويقولون: إمنا حيتاج إىل امليزان الفونال والكيال، وهللا ليس يف حاجة إىل ميزان. 

 تقولون: ما واجلواب: صحيح أنه ليس يف حاجة إىل هذا كله، ولكن: ملاذا ال تقولون: ما فائدة الصحف  وملاذا ال
احلاجة إىل وجود مالئكة كرام كاتبني  فإن هللا ال حيتاج شيئاً من ذلك. لكن املوىل يقيم احلجة على اخللق لئال حيتج 

 أحٌد على هللا، فكما جعل كراماً كاتبني وجعل صحفاً، كذلك جعل امليزان لتقوم احلجة على اخلالئق. 
  
  
  

 احلوض
  

ض العلماء يقول: إنه بعد الصراط وامليزان، والقرطيب يرجح أن احلوض قبل هذا كله، ومن امليزان إىل احلوض، وبع
حلديث: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف هذا املسجد فأغفى إغفاءة مث انتبه يتبسم، فقالوا: ما الذي أضحكك 



َناَك اْلَكْوثـََر *  اي رسول هللا  قال: أنزلت علين آنفاً سورة خرٌي من الدنيا وما فيها: بسم هللا الرمحن الرحيم ِإانَّ َأْعطَيـْ
تَـُر ]الكوثر: [، أتدرون ما الكوثر  هنٌر يف اجلنة آنيته عدد النجوم(، ويف 3-1َفَصلِن ِلَربِنَك َواحْنَْر * ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَبـْ

ٌر من أهنار اجلنة فيه ميزاابن حديث ذكر حوضه صلى هللا عليه وسلم. وقالوا يف اجلمع بني الرواتني: إن الكوثر هن
يصبان يف حوض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي قدره كما بني مكة وبصرى، عليه أكواٌب عدد جنوم السماء، 
تربته املسك واللؤلؤ. وهنا جاء احلديث الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إين أميت أيتون يوم القيامة غراً 

وضوء، وأان فرطهم على احلوض، قالوا: اي رسول هللا! كيف تعرف من أييت بعدك ومل ترهم  قال: حمجلني من أثر ال
أرأيتم لو أن ألحدكم خيالً هبماً دمهاً، أكان يعرفها من بني اخليول  قالوا :بلى(، والغرة: بياض اجلبني، والتحجيل: 

يه بياض فهو حجل، وهذه عالمة خاصة هبذه واحلجل هو موضع القيد للفرس، أي: يف اليدين، فإذا كان املوضع ف
األمة. ويف تتمة احلديث: )إن هذا العرض على احلوض هي املفازة األوىل(، فحينما يبعث املنافقون مع املؤمنني والكل 

هنا املؤمنون ميضون يف طريقهم [، ف12معه نوره، َيْسَعى نُورُُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوأبَِمْيَاهِنِْم ُبْشَراُكُم اْليَـْوَم َجنَّاٌت ]احلديد:
أبنوارهم، فإذا ما وردوا على احلوض جاءت مالئكة تفرز الناس، فيذودون أقواماً عن حوض رسول هللا ال يردونه، 

فينادي صلى هللا عليه وسلم قائاًل: )أميت أميت! فتقول املالئكة: إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك، إهنم غريوا وبدلوا، 
 عليه وسلم: فأقول: سحقاً وبعدًا ملن غري وبدل(. يقول صلى هللا 

  
  
  

 موقف أهل النفاق يف اآلخرة
  

[، الكل يبعث بنوره 13قال تعاىل: يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ]احلديد:
ى احلوض ميضي املؤمنون بنورهم ويرد املنافقون فتطفأ أنوارهم، وهناك ينادون: يـَْوَم حىت املنافق، لكن عند العرض عل

[ أي: انتظروان منشي يف نوركم، أو 13يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ]احلديد:
نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَُة َوظَاِهُرُه ِمْن انظروا إلينا نقتبس نوراً: ِقيَل ارْ  ِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ

ُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربَّْصتُ  ُتْم ]احلديد:ْم َواِقَبِلِه اْلَعَذاُب * يـَُناُدونـَُهْم َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بـََلى َوَلِكنَُّكْم فـَتَـنـْ [، 14-13ْرتـَبـْ
الريب هو الشك، وهذا الشك هو النفاق. ولكن ملاذا يبعث املنافقون ابألنوار مع املؤمنني  هو تفسري قوله سبحانه: 

ِذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي * خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَّ 
َا حَنُْن 9-8َيْشُعُروَن ]البقرة: [، فكانوا خيادعون املؤمنني ويقولون: إننا آمنا، وإذا رجعوا إىل قومهم قالوا: ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ

وهلم: آمنا، وهلم نصيب يف املغامن واملرياث [. فرتكهم هللا على نفاقهم واستفادوا بظاهر ق14ُمْستَـْهزُِئوَن ]البقرة:
والزواج، ويعاملون يف ظاهر األمر معاملة املؤمنني، ولكنهم يبطنون الكفر يف داخلهم، وهكذا يستهزئون وهللا 

يستهزئ هبم؛ فإذا جاء يوم القيامة بُعثوا أبنوارهم وظنوا أن اخلدعة مستمرة وأهنم مع املؤمنني يف األنوار، حىت أتيت 
فرزة، فهناك يردون على أعقاهبم وتطفأ أنوارهم ويطلبون من املؤمنني أن ينظروهم ليلتمسوا منهم النور، فريدوهنم امل

نَـُهْم ِبُسوٍر لَُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرَّ  مْحَُة ويقولون: ال، ارجعوا فالتمسوا نوراً من ورائكم، وهناك تنتهي الفاصلة: َفُضِرَب بـَيـْ
 [ من جهة املنافقني. 13جهة املؤمنني، َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب ]احلديد:[، من 13]احلديد:

  



  
 

 أنواع الشفاعة يوم القيامة
  

احلوض هو املرحلة األوىل، مث تتطاير الصحف، مث يكون العرض على الصراط، مث يكون امليزان، مث املصري بعد ذلك 
لشفاعة، وبعضهم يذكر الشفاعة قبل ذلك، والصحيح أن الشفاعة هي آخر إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، وهناك ا

شيء حينما مير الناس وحينما يصعب األمر ويشتد على اخللق. وبعضهم يقول: تكون الشفاعة العظمى قبل ذلك، مث 
 أتيت الشفاعات الشخصية الفردية. ......

  
 
  

 الشفاعة العظمى
   

أهنا للرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو املقام احملمود الذي خصه هللا  -لسنةكما ذكر علماء ا-والشفاعة العظمى 
به، يغبطه عليه األولون واآلخرون، وتكاد أحاديث الشفاعة تتواتر، وما نفاها إال بعض اخلوارج واملعتزلة، وبعضهم 

كما -تدنو منهم الشمس ينفي البعض منها ويثبت البعض. وجممل قضية الشفاعة حينما يشتد األمر على اخلالئق، و 
مقدار ميل، وهل هو ميل املكحلة أو ميل املسافة  هللا أعلم. يشتد املوقف على اجلميع حىت يلجم  -يف احلديث

الناس ابلعرق؛ منهم من يكون إىل صدره أو ترقونته أو ركبته.. حفاًة عراة غرالً، وتقول أم املؤمنني: )واسوأَته اي رسول 
لنساء حفاًة عراة وينظر الرجال إىل النساء ! قال: اي عائشة األمر أخطر من ذلك، كٌل مشغول هللا! أجيتمع الرجال وا

بنفسه(. فيموج الناس بعضهم يف بعض ويتمنون فصل القضاء والنهاية ولو إىل النار، فيقول بعضهم إىل بعض: أال 
بيديه وأسجد لك مالئكته إليك،  تذهبون تستشفعون إىل ربكم، فيأتون آدم: اي آدم أنت أبو البشر، خلقك هللا

وأسكنك اجلنة، وعلمك األمساء، أال تشفع لنا عند ربنا  فيقول آدم عليه السالم: نفسي نفسي، إن ريب قد غضب 
اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، وقد هناين ريب عن الشجرة فأكلت منها فأستحيي أن أسأل ريب شيئاً، اذهبوا إىل 

 نوح عمرك هللا يف قومك، وجناك ابلسفينة، أال ترى ما حنن فيه؛ اشفع لنا عند ربنا لفصل نوح، فيأتون إىل نوح: اي
القضاء. فيقول: أما أان فقد استعجلت بدعويت فدعوت على قومي فأهلكهم، إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل 

به. ويذكر إبراهيم عليه السالم  يغضبه قبله مثله، اذهبوا إىل إبراهيم خليل الرمحن، فيأتون إىل إبراهيم ويستشفعون
الكذبة اليت قاهلا، ويقول بعض العلماء: ليست بكذبة؛ ألنه ملا جاء إىل مصر وأراد ملكها أخذ سارة ، فلما علم 
ذلك وخاف عليها قال هلا: إن سألك فقويل هذا أخي، وأان أخوك يف اإلسالم. إذًا: ليست بكذبة، وهللا سبحانه 

وملا علم ذلك امللك وعرف مكانتها ومنزلتها وأخدمها جارية وأهداها غنماً وإباًل،  أكرمها وكشف عنها الشر،
واجلارية هي هاجر ، وسارة وهبتها إلبراهيم فيما بعد، وإبراهيم رزق منها إبمساعيل، وإمساعيل عليه السالم هو جد 

ل الكتب للملوك يدعوهم إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبو العرب، والرسول صلى هللا عليه وسلم ملا أرس
اإلسالم كتب إىل املقوقس ملك مصر، وكانت اإلسكندرية عاصمتها آنذاك، فأكرم رسول رسول هللا، وسأله املقوقس 

وقال: أليس تقول: إن حممدًا نيب  قال: بلى، قال: مل مل يدع على قومه حينما أخرجوه ليالً يف هجرته، قال: ألست 



، قال: مل مَل يدع على قومك حينما أرادوا صلبه  قال: إنك رجل حكيم، مث قال: أخرب تقول: عيسى نيب، قال: بلى
رسولك أين أومن به، مث أراد أن يعلن ولكن خاف من بطارقته، وأهدى إىل رسول هللا جاريتني وغالماً وبلغًة وكسوة 

اليت رزق منها بـإبراهيم . هبذه املناسبة وطيباً وعنربًا، فأعطى النيب إحدى اجلاريتني لصحايب، واختص بـمارية القبطة 
يقول صلى هللا عليه وسلم: )إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القرياط، إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا أبهلها خريًا؛ 
فإن هلم ذمة ورمحاً(، حيفظ صلى هللا عليه وسلم حق قطٍر بكامله يف رحم امرأٍة واحدة. نرجع إىل إبراهيم وإىل ذاك 

ف العظيم، حينما ميوج الناس ويذهبون إىل آدم ويردهم إىل نوح، مث يردهم نوح إىل إبراهيم، وكٌل يعتذر، فيقول املوق
إبراهيم: اذهبوا إىل موسى، فيأتون إىل موسى فيعتذر، ويقول: لقد قتلت نفساً مل أومر بقتلها، إن ريب قد غضب 

وروح منه، فيأتون إىل عيسى فيعتذر، ومل يذكر ذنباً، مث يقول: غضباً مل يغضب قبله مثله، اذهبوا إىل عيسى كلمة هللا 
اذهبوا إىل حممد، فيأتون إىل سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم، فيقول صلوات هللا وسالمه عليه: )أان هلا، أان هلا، فآت 

 ساجدًا ما شاء هللا، فأسجد حتت العرش فيلهمين هللا مبحامد مل أكن أعرفها من قبل ومل يلهمها أحد قبلي، فأمحد هللا
مث يقال يل: ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع؛ فأقول: أميت أميت(. والرواية األخرى لـأمحد وغريه: )فيأذن املوىل 

سبحانه وتوضع املوازين، وأييت املوىل ويبدأ احلساب والعرض(، وهذه هي الشفاعة العظمى واملقام احملمود؛ ألهنا 
 اخلليقة كلها، وهو مقام يغبطه عليه األولون واآلخرون. شفاعة لفصل القضاء بني 

  
  
 

 الشفاعات األخرى
  

تعادلت حسناهتم وسيئاهتم، فيشفع هلم فيدخلون  -وهي الشفاعة الثانية-مث بعد ذلك يشفعه هللا سبحانه يف أقواٍم 
لثالثة والرابعة: قوم يستحقون اجلنة، أي: برتجيح حسناهتم على سيئاهتم وبشفاعته صلى هللا عليه وسلم. الشفاعة ا

النار فيشفع فيهم فيدخلون اجلنة دون دخول النار، مث بعد ذلك يفصل بني اخلالئق، ويدخل أهل النار النار، ويذهب 
أبهل اجلنة إىل اجلنة فيجدون اجلنة مل تفتح، فيقولون: من يشفع لنا يف دخول اجلنة، فيأيت صلى هللا عليه وسلم ويطرق 

رضوان خازن اجلنة، فيقول: أان حممد، فيقول: أمرت أن أبدأ بك، ال أفتح ألحد قبلك، فيدخل أهل  الباب وجييبه
اجلنة اجلنة. مث يرجع صلى هللا عليه وسلم إىل ربه ويسجد كما سجد أواًل، ويلهمه حمامد كما أهلمه أواًل، مث يقال: ارفع 

يف قلبه مثقال شعرية من إميان من أميت، فيشفعه رأسك وسل تعط، واشفع تشفع، فيقول: اي رب شفعين فيمن كان 
هللا، فيذهب وخيرج هذا الصنف، مث يرجع بعد ذلك ويقول: اي رب! شفعين فيمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل 

من إميان فيشفعه هللا فيهم، مث يرجع األخرية: اي رب شفعين فيمن قال: ال إله إال هللا من أميت، وهنا يقول سبحان 
: شفع النبيون واملؤمنون والصاحلون واملالئكة املقربون، وبقي أرحم الرامحني، وخيرج من النار إىل اجلنة كل من قال: هللا

 ال إله إال هللا. 
  
  
  

 طلب الشفاعة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم



  
الشفاعة ال تكون ابلشخص أما حكم من طلب الشفاعة منه صلى هللا عليه وسلم اليوم، فيتفق علماء السلف: أبن 

على سبيل اإلقسام به على هللا، فال يقسم على هللا أبحد، وال ابلتوسل بشخصية إنسان، فأنت ال متلك تلك 
الشخصية، ولكن إبميانك ومبحبتك وابتباعك هلذا الشخص وهو النيب صلى هللا عليه وسلم ومبا جاء عن هللا ومبا 

تك لرسول هللا واتباعك له تكون شافعاً يف غريك. والنصوص يف ذلك: أن هللا جاء به رسول هللا، وبقدر إميانك وحمب
سبحانه جعل الشفاعة كرامة للشافع واملشفوع فيه؛ ألن الشفاعة حٌق هلل، وال يظن إنسان أهنا كشفاعة أهل الدنيا، 

[، وََكْم ِمْن َمَلٍك يف السََّمَواِت ال تـُْغيِن 255لبقرة:حاشا وكال؛ ألن هللا يقول: َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه ]ا
ًئا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن أيََْذَن اَّللَُّ ِلَمْن َيَشاُء َويـَْرَضى ]النجم: [. إذاً: الشفاعة يوم القيامة تكون أواًل كرامة 26َشَفاَعتُـُهْم َشيـْ

م احملمود، وكذلك الصاحلون من العباد يكرمهم هللا، وجاء للشافع كما أكرم هللا سيد اخللق ابلشفاعة العظمى، واملقا
يف احلديث: )إن العامل ليشفع يف أربعني بيتاً من جريانه(. فالشفاعة كرامة من هللا للشافع، وإكراماً من هللا للمشفوع 

من أجل طلب  فيه، وهل يشفع إنسان يف إنسان أدخله هللا النار بغري إذن من هللا  ال ميكن هذا. حنن يف الدنيا
الشفاعة جيب أن نكون على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونسأهلا من هللا، فنقول: اللهم إان نسألك إبمياننا 
بك، وحمبتنا لرسولك واتباعنا ملا جاءان به، أن تشفعه فينا اي رب العاملني، نسأل هللا تعاىل أن يشفعه فينا وأن جيعلنا 

حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربًة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدًا. وبعد: فإن هذا  من أهل شفاعته، وأن يوردان
الذي أوردانه هو جممل ما يلزم على املؤمن أن يؤمن به تبعاً إلميانه ابليوم اآلخر، وإن يف اليوم اآلخر أحدااثً ووقائع 

ألن وراء املوت عامل غيب، وهلذا كان اإلميان ابلغيب  وأمورًا جيب على املؤمن أن يؤمن هبا قبلها عقله أو مل يقبلها؛
 منطلق االلتزام ابلتكاليف فعالً وتركاً كما أشران إىل ذلك، ودللنا عليه بقول هللا: أمل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى

ن ابلغيب: اإلميان ابليوم اآلخر، الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن [. ومن أهم اإلميا3-1ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب ]البقرة:
ْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُ 

 [. 4-3]البقرة:
  
  
 

 اإلميان ونقصانهزايدة 
  

هذا اإلميان أبركانه، ويتفق علماء السلف على أنه يزيد وينقص، وخالف العلماء يف أن اإلميان يزيد وينقص ال نريد 
أن نطيل الكالم فيه، فمن األئمة من يقول: ال زايدة وال نقصان، ومجهور السلف على أن فيه زايدة وله نقصاانً. 

ن؛ ألن الذين يقولون إنه ال يزيد وال ينقص ينظرون إىل اإلميان اللغوي الذي هو وليس هناك خالٌف حقيقي فيما أظ
التصديق، والذين يقولون: يزيد وينقص ينظرون إىل اإلميان الشرعي الذي أمران به، وهو اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه 

ونقصانه: لو أردان أن نوازن بني إميان أيب  ورسله واليوم اآلخر وابلقدر خريه وشره. ومما قاله العلماء يف زايدة اإلميان
بكر رضي هللا تعاىل عنه وعمر وعثمان وعلي وأيب هريرة وزيد بن اثبت ، وبني إميان الناس يف هذا الوقت، هل جند 
معادلة بني إميان أيب بكر جبميع معانيه وإميان عامة الناس اليوم  يقول صلى هللا عليه وسلم: )لو وزن إميان أيب بكر 

إبميان األمة لرجح هبا(، وحنن نعلم أبن أمور التصديق تزداد ابألمارات والعالمات، وأشران سابقاً إىل علم اليقني وعني 



اليقني وحق اليقني، وأبن كل مسلم يف مشارق الغرب يعلم يقيناً وجود الكعبة قبلة له، فإذا جاء إىل احلج ورآها عند 
الكعبة أكثر مما كان يعلم وهو يف بلده، فإذا جاء إليها وطاف هبا وملسها،  ابب املسجد زاد علمه بعني يقينه بوجود

وإذا فتح الباب ودخلها؛ كان إميانه ابلكعبة أقوى من إميانه هبا وهو عند ابب املسجد. وهكذا السلف الصاحل عاينوا 
لم، فهل يستوي هذا الفريق األمارات، والبسوا وشاهدوا وعايشوا املعجزات، وعاصروا رسول هللا صلى هللا عليه وس

 مع ذاك ! وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا وحبيبنا حممد. ......
  
  
 

 [9احلديث الثاين ] -رح األربعني النووية ش
 

 السؤال عن الساعة يف حديث جربيل
 

فقد بقي يف حديث  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد:
جربيل عليه الصالة والسالم سؤاله األخري: )أخربين عن الساعة  فقال صلى هللا عليه وسلم: ما املسئول عنها أبعلم 
من السائل، قال: فأخربين عن أماراهتا  ..( . وسؤال جربيل عليه السالم عن الساعة إمنا هو لتعليم احلاضرين، وألهنم 

 النيب صلى هللا عليه وسلم، فسأل أسئلة ما كان ينبغي إيرادها، منها أنه قال: إين تزوجت قالوا: جاء رجل أعرايب إىل
وامرأيت حبلى، فأخربين ماذا محلت ! إين خلقت ووجدت فأخربين مىت أموت ! إان يف الدنيا فأخربان مىت تقوم 

 الساعة ! ......
  
 
  

 معىن الساعة
  
ويف اصطالح العامة: جزٌء من أربع وعشرين جزءًا من اليوم والليلة، وشرعاً: الساعة لغًة: جزٌء من الزمن أو حلظة،  

هو اليوم اآلخر. ومسيت القيامة أو اليوم اآلخر ساعة مع أنه فوق مخسمائة ألف سنة؛ إما لتسمية الكل ببعضه، أو 
حلظة، أي: أول جميئها. واملهم  ألن العربة يف ذلك أبوله، أي: أول جميء هذا اليوم، أو مبا يكون فيها من مباغتة الناس

أن السؤال عن الساعة إمنا هو عن يوم القيامة، وقد مساها هللا سبحانه كذلك، قال تعاىل: اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ 
َر َساَعٍة ]الروم:1اْلَقَمُر ]القمر: [، تقوم الساعة، أي: القيامة، 55[، َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغيـْ

 يقسم اجملرمون على أهنم ما لبثوا يف الدنيا غري ساعة، أي: ساعًة زمانية وجزءاً من اليوم. 
  
  
 

 حكم السائل واملسئول عن الساعة



   
سلوب ملا قال جربيل عليه السالم: )أخربين عن الساعة ( ، أجابه صلى هللا عليه وسلم بتلك القاعدة العامة، ولكن أب

أعم وأمشل، وإال فقد كان مقتضى السياق أن يقول له: لست أعلم هبا منك، ولكن لتعليم احلاضرين أال يعودوا إىل 
السؤال عنها مرة أخرى، فقال: )ما املسئول عنها أبعلم من السائل(. وهل ذلك خاص بتلك الصورة املسئول عنها 

مدى الدهر  اجلواب: كلما سأل سائل عن الساعة ووجه السؤال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والسائل جربيل أو 
أبعلم من السائل؛ أايً كان هذا السائل ويف  -أايً كان هو ومىت كان السؤال-ملسئول يكون اجلواب: ما املسئول عنها 

 أي زمان ومكان، وهذا هو الذي يفهم من السياق. ويقول بعض العلماء: إن هذا السؤال قد وقع قبل ذلك بني
جربيل وعيسى عليه وعلى نبينا عليه الصالة والسالم، ولكن السائل يف ذلك الوقت كان عيسى عليه السالم، فلما 
سأل جربيل عليه السالم انتفض انتفاضًة وقال: ما املسئول عنها أبعلم من السائل  إذًا: قوله صلى هللا عليه وسلم 

ل سائل ووجه السؤال إىل مسئول ويكون اجلواب هو: )ما وجوابه هبذه الصيغة يظل قاعدة عامة مطردة كلما سأ
املسئول عنها أبعلم من السائل(. وجربيل كان يعلم ذلك، وليس السؤال عن الساعة من حيث هي، فالساعة من 

 حيث هي مسلٌم هبا من كل مؤمن ابلبعث، ولكن السؤال عن زمنها، ومىت تكون  
  
  
  

 يوم قيام الساعة
  
ه وتعاىل علمها على اخلليقة كلهم، فلم َيطَِّلع عليها ملك وال نيب وال إنسان، ولكن جاء عنه صلى أخفى هللا سبحان 

هللا عليه وسلم حتديد اليوم الذي تكون فيه وهو يوم اجلمعة، كما جاء يف رواية املوطأ عند مالك : )خري يوم طلعت 
ه، وفيه أسكن اجلنة، وفيه أهبط إىل األرض، وفيه عليه الشمس يوم اجلمعة: فيه خلق آدم، وفيه سجدت املالئكة إلي

تيب عليه، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل هللا حاجته إال أعطاه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة 
يف األرض إال وتصيخ بسمعها يوم اجلمعة من بعد صالة الفجر حىت مطلع الشمس إشفاقاً من الساعة(، أي: إذا كان 

وم اجلمعة بعد صالة الفجر فأهنا تصيخ الدواب بسمعها وتنتظر مساع نفخة الصور لقيام الساعة. وهذا من آايت ي
هللا: أن البهائم العجماوات تؤمن بقيام الساعة، وتعني يوم اجلمعة من اخلميس قبله أو السبت بعده، وتعلم أن يوم 

ذلك إال هللا. ويف سورة يس: َما يَنُظُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة اجلمعة هو يوم موعد قيام الساعة، ولكن مىت  ال يعلم 
[. وروى البخاري رمحه هللا: 50-49أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِنُموَن * َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوال ِإىَل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن ]يس:

وال يتبايعانه(، أي: أييت الشخص للتاجر كي يشرتي ثوابً،  )تقوم الساعة بغتة، ويكون الثوب بني رجلني فال يطواينه
فبينما هو ينظر ويساوم تقوم الساعة قبل أن يطوي الثوب البائع، وقبل أن يشرتيه املشرتي. )وحيلب صاحب اللقحة 
 حليبها فال يشرب ما حلب، ويرفع صاحب الطعام الطعمة إىل ِفيه فال أيكلها( وهكذا النصوص الصحيحة يف جميء

َن ُمْرَساَها * ِفيَم أَْنَت ِمْن ذِ  ْكَراَها * ِإىَل الساعة بغتة ال يعلم وقتها وال جيليها لوقتها إال هو.. َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأايَّ
َا أَْنَت ُمنِذُر َمْن خَيَْشاَها * َكأَنَـُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها مَلْ يـَْلبَـُثوا إِ  [. 46-42الَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها ]النازعات:رَبِنَك ُمنتَـَهاَها * ِإمنَّ

وجاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يسأله مىت الساعة  فأجابه جواابً لطيفاً: )ماذا أعددت هلا (، أي: ليس 



املرء  املهم أن تسأل عن جميئها، ولكن املهم أن تعد هلا العدة فقال: )ماذا أعددت هلا  قال: حب هللا ورسوله، قال:
 مع من أحب(. 

  
  
  

 نصائح لطالب العلم
   

...... 
   

 وجوب إرجاع العامل علم ما ال يعلمه إىل هللا
  
هنا يقف العلماء للتنبيه والتأكيد على كل طالب علٍم: أنه إذا سئل عن شيء ال يعلمه أن يقول: ال أعلم؛ فهذا سيد  

والكبرية، جاءه جربيل على أذًى يف نعله وهو يصلي، أيتيه جربيل  اخللق صلى هللا عليه وسلم أيتيه الوحي يف الصغرية
يف كل ما يريد هللا إبالغه إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومع ذلك، بدل أن يقول: ال أعلم، قال: )ما املسئول عنها 

)ما أشد بردها  أبعلم من السائل(، يعين: ال تطمع يف جواب من عندي. ولذا كان علي رضي هللا تعاىل عنه يقول:
على قليب، أن أسأل عما ال أعلم فأقول: ال أعلم(. ويذكر العلماء عن مالك رمحه هللا: أنه سئل عن أربعني مسألة 

جاء هبا اآليت مسافراً يشد الرحل إليه، فيجيبه عن أربعة فقط، ويقول يف الباقي: ال أعلم، فيقول له: ومن يعلم إذا مل 
له: ارجع وأخرب كل من وراءك أن مالكاً ال يعلم. وهكذا ابن مسعود يقول: )قد أحسن تعلم  وكيف ال تعلم ! فقال 

من انتهى إىل ما قد مسع(، وهلذا من أسلم ما يكون لطالب العلم عند عدم املعرفة ابملسئول عنه أن يربأ إىل هللا وال 
لراشدين وأئمة املذاهب رمحهم هللا وسائر حيمل ذمته أن يقول مبا ال يعلم. وهذه السنة النبوية، وهذا موقف اخللفاء ا

العلماء، والعاقل ال يتخطى ذلك، ال تقل اليوم بشيء ال تعلمه، ورمبا أتخذ السؤال على أنه علم، مث ينكشف الغيب 
فيما بعد أبنك قد أخطأت فيما قلت وأنك قلت مبا ال تعلم، فكيف يكون املوقف  وفرٌق بني من يتعمد القول فيما 

نه يعلم، وبني من جيتهد فيما إذا كان املوقف موقف اجتهاد ولديه أداة اجملتهد؛ فيبذل الوسع مث يقول مبا ال يعلم أب
 وصل إليه علمه. 

  
 
  

 االجتهاد املأذون به شرعاً 
   

جاء يف بعض املواقف عن السلف يف موقف االجتهاد ما يصادف احلق؛ فيكون شدة الفرح عنده خري من الدنيا وما 
د جاء عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه: أنه خرج إىل الشام يف عام عمواس، فلما وصل إىل تلك فيها؛ فق

القرية جاءه أمراء األجناد يف الشام قبل أن يدخل الشام مبراحل وأخربوه أن الطاعون قد فشا هناك. فقال لـابن 
؛ أمنضي ابجليش أم نرجع من الطاعون  فاختلفوا عباس : امجع يل مشيخة املهاجرين، فجاءوا. فسأهلم: ماذا ترون



عليه، فمنهم من قال: أردت اخلروج يف سبيل هللا فال ترجع، ومنهم من قال: معك شيوخ الصحابة ووجوه القوم فال 
تقدم هبم على هذا الطاعون ليهلكهم، ونرى أن ترجع، قال: قوموا عين. مث قال: أدخل علين شيوخ األنصار، 

كما اختلف شيوخ املهاجرين، مث قال: ادع يل من هنا من مشيخة قريش، فجاءوا فما اختلف عليه فاختلفوا عليه  
واحد منهم، وقالوا: نرى أن ترجع وال تقدم على هذا الوابء ومعك خيار أصحاب رسول هللا وبقيتهم. فأعلن: إين 

، فقال: اي أمري املؤمنني! وملا أصبح جاءه عبد الرمحن بن عوف ومل يكن حاضراً  -أي: راجع-مصبح على ظهر 
عندي يف ذلك علم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: وما ذاك  قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يقول: )إذا كان الطاعون أبرٍض فال تدخلوا عليه، وإذا نزل بكم يف أرٍض فال خترجوا منها فرارًا منه(، فكرب عمر ، 
وفقين ملا أراد رسول هللا. وكذلك عبد هللا بن مسعود ملا جاءه السؤال يف املرأة اليت عقد عليها  فقال: احلمد هلل الذي

زوجها، ومل يسم هلا صداقاً، ومات قبل الدخول هبا، فدفع السائل عنه، فذهب إىل غريه ومكث الرجل أربعني يوماً يف 
 أجد ولن أرجع حىت أمسع الفتوى، فقال: أقول فيها الكوفة يطلب من يفتيه فلم جيد، مث رجع إليه مرة أخرى، قال: مل

بنت -برأيي؛ فإن أصبت فمن هللا وبتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، أرى أن هلا صداق مثيالهتا 
، وهلا املرياث، وعليها عدة الوفاة؛ ألهنا مأخوذ عليها. فلما مسعه رجل من الصحابة -عمها وبنت خالتها وأختها

وقال: أشهد ابهلل لقد حكمت فيها حبكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق ، ففرح  جالس قام
بذلك فرحاً شديداً ملوافقته احلق مبا اجتهد فيه. واالجتهاد يف األحكام من خصائص اإلسالم؛ ألن الرسول صلى هللا 

وص السنة النبوية وهي مهما كان مبلغها عليه وسلم جاء بكتاب هللا، ونصوص الكتاب آايت معدودة، وجاءت نص
ليست حمدودة، فال  -أي: طول الزمان-فأعدادها حمصورة. وكما يقول األصوليون: النصوص حمدودة، واألحداث 

ميكن أن تقف غري احملدودة عند احملدودة، فما يستجد من األحداث اليت ال تتناهى ال نرتكها مهالً، وال نفرغها عن 
إىل القواعد العامة اليت جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فنطبق عليها حكم شرعي بل نرجع 

القواعد العامة، وتندرج حتت هذا العموم، ويكون ابجتهاد اجملتهدين. وأمجع العلماء على أن االجتهاد من خصائص 
 اإلسالم، ومن ادعى قفل ابب االجتهاد فهو خمطئ. 

  
  
 

 جتهادأهلية الصحابة لال
 

أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم أبن علماء هذه األمة، بل صدر األمة مجيعاً، أتهلوا ليكونوا قادة للعامل كله، وذلك 
يف غزوة تبوك، فإنه ملا خرج صلى هللا عليه وسلم إىل تبوك، ويف أايم من أايم سفره ذهب يتوضأ لصالة الفجر، وكان 

د إذا أراد اخلالء، فأبعد طوياًل وكان معه املغرية بن شعبة، فتأخر عنهم وطال من عادته صلى هللا عليه وسلم أن يبع
انتظارهم، فخافوا خروج الوقت بطلوع الشمس، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نفعل  ننتظر رسول هللا فيخرج الوقت! 

إمامهم ركعة وقام للركعة  أم نصلي الفرض الواجب علينا  فاتفقوا على أن يصلوا وقدموا رجاًل منهم، فلما صلى هبم
الثانية كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد حضر، فهم املغرية أن ينبه إمامهم لريجع ليقوم النيب مقامه؛ وهذا حق 

اإلمام الراتب، لو أتخر وجاء وقد أقاموا رجاًل منهم، فهو ابخليار؛ إن شاء أخره وقام مقامه، وإن شاء صف مع 
هللا تعاىل عنه أراد أن ينبه إمامهم لريجع إىل الصف ويتقدم النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فنهاه  الناس. فـاملغرية رضي



رسول هللا، وصف هو واملغرية يف صفوف املسلمني، وملا سلم اإلمام قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمت الركعة 
، فهون عليهم وقال: )ما قبض هللا روح نيب حىت اليت فاتته، وملا سلم عظم على املسلمني أهنم يصلون أمام رسول هللا

يصلي خلف رجل من أمته(. هذا اإلشعار ليس حداثً َترخيياً فقط: )ما قبض هللا روح نيب إال بعد أن يصلي خلف 
رجل من أمته(، فلقد جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل األمة وهم يف جاهلية جهالء وضاللة عمياء، ال يعرفون 

وال ينكرون منكراً، فأخرجهم من الظلمات إىل النور، وجعلهم سادة وقادة؛ إذ مهمة الرسول يف األمة: أن ينبه  حقاً 
ويرشد ويعلم، ولكأنه هبذا قد رىب جيالً، ورىب قادة، وأوجد جمتمعاً الواحد منهم أصبح صاحلاً لقيادة أمة، وأن أيمت به 

صيلهم، والباب واسع كما يف حديث لـمعاذ ملا بعثه رسول هللا صلى رسوله معه؛ أبي شيء  ابجتهادهم بعملهم وبتح
هللا عليه وسلم قاضياً إىل اليمن، مث قال: )مب تقضي اي معاذ   قال: بكتاب هللا، قال: فإن مل جتد  قال: بسنة رسول 

وسلم: احلمد هلل الذي  هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فإن مل جتد  قال: أجتهد رأيي وال آلوا، فقال صلى هللا عليه
وفق رسوَل رسول هللا ملا يرضي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(، وإن كان بعض الناس يطعن يف هذا احلديث لسنده، 
فاجلمهور مجيعاً على ما يف هذا احلديث من هذا املبدأ. وأدلة االجتهاد ال حتتاج إىل إيراد، إمنا يهمنا أن العامل إذا سئل 

يقل: ال أعلم، وليتوقف وليسأل من هو أعلم منه. وقد جاء يف املوطأ: أن ابن عباس اختلف معه عما ال يعلم فل
رجل، هل يغسل احملرم رأسه أم ال  فقال: اي فالن ! اذهب إىل أيب أيوب األنصاري ، وقل له: إن ابن عباس يسأل  

قال: فوجدت أاب أيوب يغتسل بني  كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم  فذهب الرجل،
ودونه ثوب يسرته، وعنده غالم يصب له املاء، فسلمت عليه وأخربته مبا أرسلين به ابن  -القرانن مها البنايتان-قرنني 

عباس، فأخذ الثوب وطأطأه حىت ظهر رأسه، وقال للغالم عنده: صب اي غالم، فأقبل بيده وأدبر، وقال: هكذا 
هللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم، فرجع إىل ابن عباس وصاحبه وأخربمها مبا كان. وملا رأيت رسول هللا صلى 

اختلف عثمان رضي هللا تعاىل عنه ورجالً آخر يف الرجل جيامع أهله ومل ينزل؛ هل يسقط عنه الغسل حلديث: )إمنا 
لغسل(. وجاء عمر رضي هللا تعاىل املاء من املاء(، أو يغتسل حلديث: )إذا جلس بني شعبها مث جهدها فقد وجب ا

عنه وهم خمتلفون يف ذلك، فقال عمر لـعلي رضي هللا تعاىل عنه: ما تقول اي علي يف هذه املسألة  وهنا يرد علي 
اجلميع إىل منبع العلم فقال: ومل تسألين ومل تسأل غريي وجبوارك أمهات املؤمنني، أرسل إليهن فاسأهلن عن ذلك، 

قضية؛ فأرسل إليهن وذهب الرسول إىل أم سلمة أواًل فقالت: سلوا عائشة ، فذهبوا وسألوا عائشة فإهنن أعلم هبذه ال
رضي هللا تعاىل عنها، فقالت: كنت أفعله أان ورسول هللا ونغتسل، وقالت هلم: قال صلى هللا عليه وسلم: )إذا جاوز 

 عليه وسلم قال: )إذا جلس بني شعبها األربع اخلتان اخلتاَن فقد وجب الغسل(، وقالت هلم: إن رسول هللا صلى هللا
مث جهدها فقد وجب الغسل؛ أنزل أو مل ينزل(، فجاء الرسول إىل عمر وهو جالس، فقال: من فعل هذا وجب عليه 
الغسل وإال أوجعته ضرابً وجعلته مثلة لغريه، فانتهى اخلالف. إذًا: إذا سئل اإلنسان عما ال يعلم فإنه يقف، ويكل 

 هللا، مث عليه أن جيتهد، فإن أداه اجتهاده فيما ال نص فيه، أو مل يبلغه النص، ووقف على علم للسلف يف العلم إىل
 ذلك فليقل مبا علم، وقد أحسن من انتهى إىل ما قد مسع. وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه. 

  
  
  

 [10احلديث الثاين ] -شرح األربعني النووية 
  



 أمارات الساعة
   

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: ففي احلديث: قال 
جربيل عليه السالم: )أخربين عن أماراهتا (، أي: إذا مل تكن تعلمها وأان لن أعلمها، فهل هلا أمارات وعالمات، أو 

 ال  واألمارات: مجع أمارة وهي العالمة. ......
  
 
  

 معىن: )أن تلد األمة ربتها(
   

قال: )أن تلد األمة ربتها، وأنت ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان( ، يف هذا املوضع من هذا 
 احلديث يكثر إيراد آراء العلماء على قوله: )أن تلد األمة(. األمة: هي املرأة اململوكة مبلك اليمني، واليت أخذت يف
أسارى احلرب من امليدان يف املعركة؛ ألنه ال إماء إال بقتال، أو متولدًة من أمة، وما عدا ذلك فال رق يف اإلسالم. 
ا(، أي: سيدها، وقد جاء يف احلديث: )ال  ، وجاء يف بعض الرواايت: )رهبن )أن تلد األمة ربتها(، والربة أتنيث الربِن

ايت ( ، لكن املقام هنا مقام بيان. واختلفوا يف معىن: )تلد األمة ربتها( يقل أحدكم: عبدي وأميت، وليقل: فتاي وفت
أي: سيدهتا، فقيل: أن تلد تلك املرأة اململوكة مبلك اليمني سيدهتا اليت متلكها، قالوا: وهذا موجود يف زمن رسول 

احلنفية ابن علي رضي هللا تعاىل هللا، كان يؤتى ابإلماء وتوزع السبااي على الرجال، ويولد هلم منهن، وهذا حممد ابن 
عنه من سيب بين حنيفة وقيل: وهذا الوجه ال يرد على هذا احلديث؛ ألن السؤال عن أمارات تقع فيما بعد وما 
وقعت يف ذلك الوقت. وقيل: )أن تلد األمة ربتها(، مبعىن: ملكها، أبن تصل السراري إىل بيوت امللك ويتسرى 

يتوىل الولد امللك فيكون ملكاً على الرعية ومن ضمنها أمه؛ لكن يقال: كل ملك يف العامل امللك أبمة، وتلد ولدًا، مث 
فهو ملك على الرعية وقد تكون أمه موجودة، فليس يف ذلك جواب. وقيل: هذا يدل على تفشي التسري حىت 

حلرائر. وقيل: قد يكثر تصل اإلماء إىل قصور امللوك، وكان العرب أينفون أن يستمتعوا ابإلماء ويتنافسون على ا
اإلماء ويكثر التسري هبن، وتباع األمة وهي حامل، مث تلد، مث يشرتيها رجل وتكون عنده وتلد ولدًا يشرتيه آخر مث 
يعتقه، مث يشرتي هذا املعتق هذه املرأة اليت ولدت هذا الولد، فيملك أمه وهو ال يدري. وقيل: قد يكثر التسري، 

ل منه وتضع له ولدًا، مث يبيع املالك املرأة ويبقى الولد، وتتناوهلا األيدي ابلبيع وتدور فيشرتي الرجل األمة، وحتم
وتستدير وترجع إىل هذا الولد، فيشرتيها وهو ال يعلم أهنا أمه، وقد يستمتع هبا مبلك اليمني استمتاع السيد إبمائه 

ه تنعكس املقاييس وحيصل االختالط وتنقلب وهو ال يدري. وكل ذلك يقوله العلماء وينتهون جبملة واحدة، هي: أن
األوضاع، وهذا من عالمات آخر الزمان، وقد جاءت النصوص يف هذا الباب عديدة، وأفردها العلماء بكتب يف 

 املالحم وأشراط الساعة وغريها. 
  
  
  

 معىن: )وأن ترى احلفاة العراة..(



  
احلفاة: هم الذين ال ينتعلون يف القدمني. والعراة: الذين ال قال صلى هللا عليه وسلم: )أن ترى احلفاة العراة( .  

يلبسون شيئاً؛ وهل يصري الناس عرااي مثل إنسان الغابة ال يلبسون شيئاً، أو أن ذلك مبالغة يف وصفهم حبالة الفقر 
عين: ما افتقر وعدم امتالك شيء  )رعاء الشاء العالة( العيلة الفقر، وكثرة العيل األوالد، وما عال من اقتصد. ي

إنسان اقتصد يف نفقاته، فالعالة: الفقراء، وغالباً أن الرعاة فقراء؛ ألن ما يرعونه من إبٍل أو بقر أو غنم ملالكها، وهم 
خدٌم عندهم مستأجرون، مث ينقلب الوضع فيصري هؤالء الناس وهذا الصنف يتطاولون ابلبنيان، ويف رواية: 

و ممنوع  جند يف جانب الزهد والورع من يورد آاثراً يف النهي عن البناء ابلكلية؛ )يتفاخرون(. وهل البنيان من حيث ه
حىت أوردوا عن عيسى عليه السالم أنه سئل: )مل مَل تْب بيتاً  قال: ال أريد أن أدع شيئاً من بعدي أذكر به(. وعن 

لى لبنة وال خوصة على خوصة(. هذا مع عمر بن عبد العزيز قيل له: )مل ال تبين بيتاً  قال: ال أريد أن أضع لبنة ع
أننا وجدان الصحابة والسلف هلم البيوت والرسول صلى هللا عليه وسلم بىن احلجرات لزوجاته رضي هللا تعاىل عنهن، 
ولكن مل يشيد ومل يتطاول، هذا قصر سعد بن العاص موجود يف العقيق، ومن أراد أن يراه فهو إىل اآلن قائم ابحلجارة 

اجلص، وقد اهندم بعضه وبعضه قائم حىت اليوم، لكن العربة ابلتطاول والتفاخر، فإذا كان األمر يف هذا والنورة و 
الباب ال جملرد البناء ولكن للتفاخر فيه فال أبس، فقد كانت حجرات رسول هللا ألمهات املؤمنني إذا وقف الواقف 

سجد قام سعيد بن املسيب وقال: ليت حجرات ومد يده رمبا انل السقف، وحينما أريد هدمها وإدخاهلا يف امل
زوجات رسول هللا بقيت؛ لريى الناس كيف كانت حياة زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحياته صلى هللا عليه 

وسلم معهن ! ويف أول األمر حينما أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بناء املسجد كان هناك بستان، فقطع 
ذوع بدل السواري وسقف املسجد، فقيل يف بنائه، فقال: )عريش كعريش أخي موسى(، أو قال: النخيل ووضع اجل

أنه أعجل يف الزمن؛ ألن  -وهللا تعاىل أعلم-)األمر أعجل من ذلك(، فأخذوه على قيام الساعة، ولكن الظاهر 
ع وقته يف بناء عريش أو غريه، حياته صلى هللا عليه وسلم وبقاءه يف الدنيا حمدود، ومهمته أعظم وأوسع من أن يضي

ولكن يف السنة السابعة من اهلجرة ملا رجع من تبوك بىن املسجد ابحلجر والطني. يهمنا أن احلديث يقول: ترى هذا 
الصنف من الناس تنقلب مقاييسهم؛ فبعد أن كانوا عالة حفاة رعاء، فإهنم يتطاولون يف البنيان فيما بعد، والتطاول 

هذا بىن بيتاً من طابق وأييت آخر جبواره ويبنيه من طابقني، وأييت اآلخر ويبنيه من ثالثة، واآلخر  ليس جمرد بناء، بل
يبينه من أربعة، وهكذا يكون التطاول.. هذا استطال وهذا يتفاعل، والتفاعل التقابل أي: يتسابق كل منهم إىل أن 

يف هذا الباب، من أن املباين أصبحت نوعاً من أنواع يكون بناؤه أطول بناء من اآلخر، وال نريد أن ندخل يف تفاصيل 
االقتصاد أو أزمة السكن، أو شيء من هذا، إمنا يهمنا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب أبمر يكون من عالمات 

الساعة. وأييت بعض العلماء من جانب الزهد والورع ويعيبون البناء، ولكن هذا األمر يدخل يف حياة الناس ويف 
تصادايهتم ومعيشتهم وتدابريهم للحياة، وال نستطيع أن نوقف هذا التقدم أو التطور، ولكن نقول: ال ينبغي أن اق

يكون تفاخرًا وتطاواًل وإيذاء، إذا كان للحاجة فال مانع، أما للفخر والتطاول على الناس فهذا ال جيوز، وقد وضع 
ن حق اجلار على جاره: أن ال تطيل بناءك عليه فتسد عنه إال الفقهاء قواعد لتطاول البنيان كما ينص احلنابلة. فم

إبذنه، وأن من حق جارك إذا بنيت بيتك وكان جارك جبواره ومل يْب جدارًا جبوارك وأراد أن يسقف بيته، فمن حقه أن 
 يضع أطراف خشب السقف على جدارك إذا كان يف جدارك قوة تتحمل السقفني معاً، ولذا يقول أبو هريرة رضي

مايل أراكم عنها معرضني، -هللا تعاىل عنه، قال صلى هللا عليه وسلم: )ال مينعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه يف جداره 
 (. -وهللا أللقني هبا بني أكتافكم



  
  
  

 ما يستفاد من منصرف جربيل عليه السالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
  
ماء كـابن حجر يف فتح الباري يقول: بعض الرواايت يذكر فيها قوله: ماذا فعل جربيل بعد ذلك  انصرف. بعض العل 

)صدقت(، كما قاهلا سابقاً. والذي يهمنا قول عمر رضي هللا تعاىل عنه: )فلبثت ملياً(، أي: كان القوم ال يزالون 
ل السائل، قال عمر جلوساً يف هذا اجمللس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ردوا علين الرجل(، أي: هذا الرج

: فطلبناه فلم جنده. فقال صلى هللا عليه وسلم: )اي عمر ! أتدري من الرجل  قلت: هللا ورسوله أعلم(، هذه العبارة 
يستعملها السلف رضوان هللا تعاىل عليهم حينما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاضرًا، وفعاًل كل ما مل يعلمه 

وإىل رسول هللا، واآلن إذا سئلت عن شيء هل لك أن تقول: هللا ورسوله أعلم، أو: هللا الناس يرد علمه إىل هللا 
أعلم، وتسكت. جند بعض الناس يقول: جيوز أن تقول: هللا ورسوله أعلم، وبعضهم يقول: ال تقل هللا ورسوله، قل: 

ط. والوسط يف ذلك: إذا كان املسئول عنه هللا أعلم. فقط؛ ألنه ال يعلم الغيب إال هللا، وهذا فيه إفراٌط وهذا فيه تفري
من أمور الدين اليت مل خيرج علمها عما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال مانع أن تقول: هللا ورسوله أعلم، 

 أما إذا كان أمرًا دنيوايً وحاداثً اليوم فال ينبغي أن تقول: ورسوله، بل تقول: هللا أعلم، وهذا الذي ينبغي الوقوف
عنده، وأحسن ما يقال يف هذا املقام. قال: )هذا جربيل أَتكم يعلمكم أمر دينكم(، ِجربيل، وَجربيل، وجربائيل؛ كلها 

لغات يف جربيل، وهو مضاف ومضاف إليه، وئيل مبعىن: لفظ اجلاللة، ويضاف إليها ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل،  
وهي على حد وزن املضاف عبد هللا، فكذلك هنا لفظة: كلها من ابب املضاف واملضاف إليه وهي غري عربية، 

)ئيل( مبعىن لفظ اجلاللة. يف هناية هذا احلديث خيرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلاضرين أن هذا الرجل جربيل، 
لم؛ وقد أشار عمر رضي هللا تعاىل عنه يف أول احلديث حينما قال: ) بينما حنن جلوس عند النيب صلى هللا عليه وس
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد (. هذا 

النظيف الظريف الذي هو شديد البياض يف الثوب والشعر، وليس عليه أثر سفر، وال يعرفه أهل املدينة: إما أنه من 
كون عليه أثر السفر؛ وكل ذلك مل يكن. إذًا: ليس من أهل أهل املدينة فيعرفونه، وإما أنه قادم من خارجها في

املدينة، وليس قادماً من سفر، فالبد من وجود قسم اثلث، ما هو  إنه جربيل. وقد أشران سابقاً أبن من أركان 
ر، البعث، اإلميان: اإلميان ابملالئكة، وأن أركان اإلميان الستة كلها غيب، تؤمن ابهلل، املالئكة، الكتب، الرسل، القد

وكلها أمور غيبية ليست حمسوسة عندان، ولكن يف هذا احلديث فرٌد من أفراد الغيب، وهم املالئكة، أييت إىل املسجد 
ويراه املسلمون جبوار رسول هللا، وخيربهم الصادق املصدوق أبنه جربيل. إذًا: ركٌن من أركان اإلميان الستة مل يعد غيباً 

أشران إىل طبيعة جربيل واملالئكة، فِجربيل حينما طلبه رسول هللا أن يريه صورته على بل أصبح مشاهداً حمسوساً، و 
خلقته العادية ظهر إليه يف األفق وقد سده، واألفق هو ما بني السماء واألرض يف منتهى النظر. وأشران إىل أن عامل 

اء، وأشران سابقاً إىل رؤية ابن عباس جربيل املالئكة عاملٌ نوراين، أعطاه هللا القدرة على التكيف يف الصورة اليت يش
يتحدث مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبوه العباس معه مل يره، وكذلك قصة خدجية ملا ذهبت تطلب رسول هللا 
بطعامه ولقيها وسأهلا: أين حممد اي خدجية   قالت: ال أدري، وذهب عنها، مث جاء إليه بعد أن لقيته، وقال: السالم 

خدجية السالم، أي: أهنا مل خترب مبكانه خوفاً عليه من املشركني. إذًا: املالئكة قد يراهم اإلنس، مث ها هو صلى  يقرئ



هللا عليه وسلم يقول: )هذا جربيل أَتكم يعلمكم(، جربيل معلم أو متعلم  وسائل أو جميب  جربيل سائل، والرسول 
ال، السائل العامل قد يعلم بسؤاله بقدر ما يعلم العامل جبوابه، ولذا قال جعله معلماً، إذًا: املعلم قد يُعلِنم بطرح السؤ 

العلماء: حسن السؤال نصف العلم، وقد وردت مناهج تعليمية من الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن يسأل الناس 
ؤمن..، فذهبوا يف ليعلمهم، يسأهلم فيما يعلمون ليعلموا حكم ما ال يعلمون، وقد سأل مرة عن شجرة مثلها كمثل امل

أشجار البادية، مث أخربهم أهنا النخلة. وملا سألته امرأة عن أم هلا ال تستطيع الركوب، أينفعها أن حتج عنها  قال: )لو  
كان على أمك ديٌن فقضيتيه أكان ينفعها  قالت: بلى، قال: فدين هللا أحق(، فاستخلص منها اجلواب فيما سألت 

لى ما تعلم، وهكذا القياس؛ فهو إحلاق املسكوت عنه ابملنطوق يف حكمه؛ الشرتاكهما يف عنه، وأحاهلا مبا ال تعلم ع
علة واحدة. ويهمنا قوله صلى هللا عليه وسلم: )أَتكم يعلمكم أمر دينكم(، وقد علمهم اإلسالم واإلميان واإلحسان 

إلحسان وما يتعلق أبخبار القيامة. إذًا:  واليوم اآلخر، فجعل صلى هللا عليه وسلم الدين عنواانً لإلسالم واإلميان وا
يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسالُم ]آل عمران: َر 19كلمة الدين أعم مسمى، وجاءت اآلية الكرمية: ِإنَّ الدِن َتِغ َغيـْ [ ، َوَمْن يـَبـْ

مجيع ما جاء به رسول [. إذًا: اإلسالم مبسمى، والدين مبسمى يشمل 85اإِلْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه ]آل عمران:
هللا، وهناك أموٌر مل يذكرها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يف اإلسالم وال اإلميان وهي من اإلسالم واإلميان، جاء 
قوله صلى هللا عليه وسلم: )املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(، ومل يذكر يف حديث جربيل: أن تقيم الصالة 

ناس من لسانك ويدك. وجاء أيضاً: )الدين النصيحة(، وجاء يف اإلميان: )وهللا ال يؤمن وتصوم رمضان ويسلم ال
أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أمجعني(، وما ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنا 

قالوا: من اي رسول هللا خاب وخسر   حمبته من أركان اإلميان. وقال: )وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن،
قال: من مل أيمن جاره بوائقه(.. )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه.. فليكرم جاره.. فليقل خريًا أو 

ليصمت(. اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ وأركان اإلميان ستة، فما هي تلك الشعب  قال: )أعالها: ال إله إال هللا حممٌد 
، وأدانها إماطة األذى عن الطريق(، فال إله إال هللا هي أول أركان اإلسالم، ومع هذا جعلها من شعب رسول هللا

اإلميان، وإماطة األذى عن الطريق من األعمال الذي يكتسبها العبد، فجعلها من شعب اإلميان. وهكذا مجع اجلميع 
(، إذاً: كل ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه أيضاً يف الدين، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )الدين النصيحة

وسلم سواء يف كتاب هللا عن هللا أو يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أمر أو هني، أبي موجب كان؛ فهو 
هللا دين اإلسالم. وهللا أسأل أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى 

 وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. ......
  

 
 

 [1احلديث الثالث ] -شرح األربعني النووية 
 

 عالقة حديث جربيل حبديث )بين اإلسالم على مخس(
   

بارك، وهو بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا. وبعد: فقد تقدم احلديث الثاين من هذا الكتاب امل
حديث جربيل أنه جاء وسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )أخربين عن اإلسالم  فأجابه صلى هللا عليه 



وسلم: أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت 
ان واإلحسان وعن الساعة. مث ها هو اإلمام النووي رمحه هللا أييت حبديث: إن استطعت إليه سبيالً، مث سأله عن اإلمي

)بين اإلسالم على مخس( وهو جزء من احلديث الذي قبله، مع أنه اشرتط يف املقدمة أنه ينتقي وخيتار، ومعىن االنتقاء 
ديث الذي تقدم قبله، واالختيار عدم التكرار. فكان من املمكن أن يقول قائل: جيزئ عن هذا احلديث جزء احل

ولكن لفقه النووي رمحه هللا، ودقة فهمه يف احلديث، جاء هبذا احلديث ضرورة ليتمم جزءاً يف احلديث الذي قبله من 
جهة احلكم، وبيان أمهية ما أجاب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سؤال جربيل، وهي مخسة أشياء، فما حكم 

عضها ببعض  وما أمهيتها يف ذاهتا  فجاء النووي رمحه هللا هبذا احلديث ليبني أن تلك اخلمسة  وما مدى ارتباط ب
اإلسالم الذي سأل عنه جربيل عليه السالم، وأجاب مبقتضاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ أن تلك املسميات 

سالم! إذًا: ليس يف هذا هي: بناء اإلسالم أي: أركانه! أي: ماهيته! أي: ضرورايت وجود تلك املسميات ليوجد اإل
 تكرار، ولكن فيه بيان جململ متقدم.......

  
  
 

 ترمجة ابن عمر راوي احلديث
  

كنيته أبو عبد الرمحن والكنية: ما صدر أبب أو أم، وكان عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنها يكىن بـأيب عبد 
ت يف القرب ببكاء أهله، حيث قالت أم املؤمنني عائشة : الرمحن كما جاء عن أم املؤمنني عائشة ، ملا ذكر تعذيب املي

) رحم هللا أاب عبد الرمحن ! ما كذب ولكنه نسي(. فكان مشهورًا بكنيته وابمسه، فـعبد هللا امسه، وأبو عبد الرمحن  
نية، وهنا كنيته، وتقدم لنا يف عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه أبو حفص الفاروق عمر بن اخلطاب ، االسم واللقب والك

 اجتمعت الكنية مع االسم.......
  
 
  

 فضله رضي هللا عنه
  

يذكر علماء الرتاجم يف ترمجة عبد هللا بن عمر من الفضل والكرم واإلحسان الشيء الكثري، وأهم ما يُذكر يف ذلك 
ول هللا صلى هللا عليه أنه أسلم يف مكة وهاجر إىل املدينة مع أبيه، وملا كان يف غزوة بدر مل حيضرها، وُعرض على رس

وسلم يف غزوة أحد، فمنعه صلى هللا عليه وسلم لصغر سنه، حيث كان يف الرابعة عشرة من عمره، وعرض عليه يف 
غزوة اخلندق بعدها بسنة فأجازه صلى هللا عليه وسلم. ويف بعض الرواايت: )أن الرسول أراد أن يرده يف غزوة 

يعين: أان أقوى منه -أيب! أجاز رسول هللا عبد هللا بن جابر وأان وهللا أصرعه اخلندق، فجاء إىل أبيه عمر وقال: اي 
فذهب عمر إىل رسول هللا وأخربه، فأحضرمها وتصارعا بني يدي رسول هللا، فصرعه؛ فأجازه( .   -وأوىل ابجلهاد منه

هللا حىت يتقدم وحيتج على من كانوا يتسابقون إىل اجلهاد، وأتىب مروءة أحدهم وهو غالم أن يرد عن اجلهاد يف سبيل 
منعه وإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ورسول هللا إمنا منعه شفقة ورمحة به لصغره ألنه مل يكلف اجلهاد بعد، 



واجلهاد فرض كفائي على ما سيأيت الكالم عليه يف أركان اإلسالم، ومع ذلك دافع واشرتك يف اجلهاد. ومما يذكر عنه 
يف شبابه يقول: كانوا يرون الرؤى، فإذا رأى أحدهم رؤاي ذكرها لرسول هللا وفسرها له، ويف بعض أنه رأى رؤاي 

الرواايت كان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: أيكم رأى رؤاي  ويقصون رؤايهم على رسول هللا ويفسرها 
لرجل الصاحل أو ترى له. قال: فوددت أين أرى هلم؛ ألن الرؤاي الصادقة جزء من ست وأربعني جزءاً من النبوة يراها ا

رؤاي فأقصها على رسول هللا، قال: فرأيت أين على حافة بئر عميق وفيه انر ملتهبة، فإذا برجل يقول: مل ترع مل ترع، 
ه مث ذكر ذلك لـحفصة، ويف رواية أخرى: أنه رأى أن بيده بطاقة وإنه يف اجلنة، وكلما أشار إىل جهة يف اجلنة طارت ب

تلك البطاقة، فقص الرؤاي ألخته حفصة بنت عمر رضي هللا تعاىل عنهما، وهي زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
فقصتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )نعم العبد عبد هللا لو كان يصلي من الليل( يقول: )وهللا ما 

 تركت صالة الليل بعد ذلك(.
  
  
  

 روايته لألحاديث
   

وجاء أنه روى عن رسول هللا ألفاً وستمائة وثالثني حديثاً، وهو من السبعة الصحابة أصحاب األلوف يف رواايت 
احلديث وهو رابع العبادلة: عبد هللا بن عباس ، وعبد هللا بن عمرو بن العاص ، وعبد هللا بن الزبري. وكذلك جاء يف 

ألف فرس يف سبيل هللا، وكان من سبب كثرة عتقه العبيد أنه كان  الرواايت أنه أعتق أكثر من ألف عبد، ومحل على
إذا رأى عبدًا يصلي أعتقه، فقالوا له: اي أاب عبد الرمحن! وهللا إهنم يصلون خيدعونك؛ ألهنم عرفوا أنك تعتق من 

اً، فأانخه مث يصلي، فقال: من خدعنا ابهلل اخندعنا له. وروي عنه أنه كان يف حج، وركب بعريًا فأعجبه وكان حسن
قلده وأشعره، وقال: اي انفع ! أدخله يف اهلدي، فكان إذا ُأعجب بشيء تصدق به َلْن تـََناُلوا اْلرِبَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا 

[ فكان يكثر من الصدقة خاصة ما حيب. ويقولون عنه رضي هللا تعاىل عنه: إنه مرض واشتهى 92حتُِبُّوَن ]آل عمران:
نه فجاءوه بقطف، فإذا مبسكني يقول: أطعموين، قال: أعطوه إليه، قالوا: كيف وقد عنينا من أجله، العنب، فبحثوا ع

قال: لقد أحببته وهلذا أتصدق به، فأعطاه للمسكني، فذهب رجل من أهله واشرتى العنب من املسكني، ورجع به 
 فقدمه إليه، فإذا مسكني آخر قال: أعطوه العنب، وهكذا ثالث مرات.

  
  
 

 وة التشبيه والبالغة يف حديث: )بين اإلسالم على مخس(ق
   

يروي عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنه الشيء الكثري عن رسول هللا، وكان أعلم الصحابة ابملناسك، وأشد 
هللا  الصحابة متسكاً بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يقول عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما: مسعت رسول

صلى هللا عليه وسلم يقول: )بين اإلسالم على مخس: شهادةأن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، وإقام الصالة، 
 وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت(. ......



  
 
  

 بناء اإلسالم وروابطه القوية
  

وس أبساس وجدار وسقف، واملعنوايت ليس هلا قوله: )بين اإلسالم على مخس( يقول علماء البالغة: البنيان للمحس
بناء، إمنا هلا تعابري وألفاظ تؤديها، ولكن املصطفى صلى هللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم، وهو أفصح العرب 

والعجم، فيبني ويوضح ويربز املعنوي اخلفي يف صورة احملسوس امللموس، وهذا هو أسلوب القرآن، ومجيع تشبيهات 
ماء البيان من التشبيه التمثيلي الذي مبناه على التشبيه واالستعارة، وتفصيله يعرفه طالب البالغة. القرآن عند عل

 ِإالَّ  والقرآن الكرمي يبني لنا ذلك، انظر إىل قوله سبحانه وتعاىل: َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم ِبَشْيءٍ 
ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه ]الرعد:َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإىَل الْ  [، َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت 14َماِء لِيَـبـْ

ًتا ]العنكبوت: [. فهذا الذي يدعو من دون هللا ضرب هللا له مثالً، مبن يبسط كفيه إىل ما ليس 41اختَََّذْت بـَيـْ
رج أصابعه وميدها إىل ماء يف قعر البئر، أو جيري يف النهر ويفغر فاه ينتظر أن أييت إليه املاء، فهل املاء أييت بقابضه، يف

إلنسان من قعر البئر إىل يد مفرجة األصابع ! ختيل كأن بني يديك إنساانً شديد الظمأ، فاغرًا فاه، ماداً يده إىل ماء 
شيء. فلم يقل هللا يف القرآن الكرمي: مثل الذين يعبدون العدم مثل  بعيد عنه، تقول وأنت أمامه: لن يصل إليك

الذي يطلب ما ال يدرك؛ ألن هذا خرب مير وال يعلق ابلذهن، لكن عند أن يصور صورة هلا أجزاء وأبعاض.. تقف 
َمثـَُلُهْم َكَمَثِل أنت عندها؛ كما يقال: رسوم ساخرة )كاريكاتري(. وهكذا كما بني يف أمثلة القرآن يف أمر املنافقني: 

[ أتى حبطب وأشعل النار ُكلََّما َأَضاَء هَلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا 17الَِّذي اْستَـْوَقَد اَنرًا ]البقرة:
ِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر [ وقبلها: َأْو َكَصيِنٍب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َورَْعٌد َوبـَْرٌق جَيَْعُلوَن َأَصا20]البقرة:

[ 19[ فإذا وقفت أنت أمام هذا العرض َأْو َكَصيِنٍب ِمَن السََّماِء ]البقرة:19اْلَمْوِت َواَّللَُّ حمُِيٌط اِبْلَكاِفرِيَن ]البقرة:
نك حتكي أو تعايش هذه الصيب: املطر، لكن جتد فيه رعدًا وبرقاً، تسمع أبذنك فتجزع! ترى بعينك فتخاف، فلكأ

[ من هذا الصوت 19[ كأنه وقع ابلفعل َحَذَر اْلَمْوِت ]البقرة:19الصورة جَيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم ]البقرة:
الشديد، فأنت حينما تسمع هذا الوصف لكأنك يف شدة املطر والظالم، وتسمع الرعد وترى الربق، فهي صورة 

هللا عليه وسلم يف هذا احلديث )بين اإلسالم( واإلسالم: اعتقادات ابلقلب، وأقوال مكتملة. وهنا يقول صلى 
ابللسان، وأفعال ابجلوارح، وبنيَّ بناءه وقوائمه، فلكأن اإلسالم بيت، بل هو حصن، ولكنه حصن حصني، وقوائم 

أصلب حجر يف العامل، ولكنه هذا البيت ليست مسلحة ابحلديد، وال ابحلجر والطني، وال مبنية ابجلريانيت الذي هو 
مبين أبعمال تستقر آاثرها يف القلب، وهذه األعمال أقوى تالمحاً وترابطاً يف األمة اإلسالمية من البناء الذي يشد 
بعضه بعضاً: )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد( أي: جسد واحد جيمع مائة مليون أو مائيت 

لني اآلن يف العامل! املسلمون تعدادهم عظيم، وأي دين يبين بناًء عظيماً كهذا البناء يف األمة مليون ! ماليني املسم
اإلسالمية ! مث أي بناء يرابط بني أفراد البشر، بني األخ وأخيه، وبني األب وابنه، وبني الزوج وزوجه، وبني القريب 

وة والبنوة ! أي بناء إذا جئته لتهدمه مبعول هدمته، والبعيد، فيجعل رابطة اإلسالم بينهم أقوى من رابطة نسب األب
ولكن بناء اإلسالم أقوى على طول الزمن، وقد ساير الزمن طيلة مخسة عشر قرانً ولكأنه بين ابألمس، مل ختلق لبناته! 

ابألمس أنزل،  ومل تتخلخل بناايته! بل هو قائم على قوته ولكأنه أقيم بناؤه اليوم! وهذا هو القرآن الكرمي يتلى ولكأنه



تقرأ الفاحتة وتسمعها من اإلمام مرارًا يف كل صبح ومساء فلكأنك تسمعها للمرة األوىل، تقف خلف اإلمام يف 
رمضان وتصلي مخساً وعشرين ركعة أو حنوها، تسمع فيها الفاحتة تتكرر على مسعك مخساً وعشرين مرة فلكأن 

له ارتباط ابملشبه به برابط الشبه بينهما، ولكن قد يكون وجه الشبه األخرية هي األوىل. وهكذا البناء؛ ألن كل تشبيه 
 يف املشبه أقوى منه يف املشبه به كما هو معروف يف التشبيه املقلوب، ولكن هذا تشبيه على وجهه عند البيانيني.

  
  
 

 أمثلة ومواقف تدل على قوة روابط اإلسالم
  
وة روابط بناء اإلسالم فإنه ملا رجع صلى هللا عليه وسلم من غزوة بين وما دمنا تعرضنا إىل هذه الناحية، فإن من ق 

املصطلق، وكان فيها ما كان عند ماء يقال له: املريسيع، حيث نزل املسلمون وذهب غلمان املهاجرين وغلمان 
 ابن ُأيب األنصار يستقون املاء، فتزاحم غالمان وتضاراب، فضرب غالم عمر غالماً لرجل من األنصار، فذهبوا إىل

وكان معهم وهو رئيس املنافقني خيفي نفاقه، فقال هلم: أمل أقل لكم من قبل: ال تنفقوا عليهم وال تسعوهم  ما حنن 
وهم إال كمثل القائل: مسن كلبك أيكلك؛ لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل. فبلغت املقالة رسول هللا 

ة بني املهاجرين واألنصار فشغلهم ابملسري وقت القيلولة، فجاءوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت الفتن
يعتذرون عن املشي يف هذا الوقت، فقال هلم مقالة ابن ُأيب، فجاء ابن ُأيب يعتذر بنفسه، ولكن الوحي قد سبق إىل 

َها اأَلَذلَّ ]املنافقون:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُلوَن لَِئْن رََجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة  [ تلك قضية 8لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنـْ
أاثرها ابن ُأيب، جاء الوحي مبقتضى ما قال، وهو عند األصوليني: القول ابلالزم أو مبوجب القول، ومعناه: صدقت اي 

تعاىل: َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه ابن ُأيب ، صحيح لئن رجعتم إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، ولكن ملن العزة ! قال 
[. فلما وصلوا إىل املدينة، فهناك أتيت املعجزة واآلية وقوة التالحم بني أبناء املسلمني، ورابطة 8َوِلْلُمْؤِمِننَي ]املنافقون:

ويقسم ابهلل ال تدخلها اإلسالم وأخوة اإلميان، فيأيت عبد هللا بن عبد هللا بن ُأيب وميسك بزمام انقة أبيه ويستل سيفه 
حىت أيذن لك رسول هللا، وتعلم أنك أنت األذل وأن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني. فأي قوة بناء تربط بني أفراد البناء  
كهذه القوة ! مع أهنم يقولون: كان هذا االبن من أعظم الناس برًا أببيه، فبلغ اخلرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ذن له ابلدخول، فدخل بعد إذن رسول هللا، وعلم حقاً أن العزة هلل ولرسوله. مث بعد أايم أشيع عند قال: مروه فليأ
الناس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيقتل ابن ُأيب ملقالته وإلظهار نفاقه، فجاءه ابنه عبد هللا بن عبد هللا بن ُأيب 

عاًل ال حمالة فمرين أان آتيك برأسه، فإين ال أقوى أن أرى قاتل أيب وقال: )اي رسول هللا بلغين أنك قاتل أيب إن كنت فا
ميشي على األرض، فأقتل مسلماً بكافر فأهلك(. ولد يقتل أابه! ملاذا  ألنه ضنني أبن يرى مسلماً قتل أابه فتأيت 

ده لئال يتعدى على احلمية فال يستطيع أن يصرب فيقتله، فلكي ال يقع يف هذا احملظور أراد أن تكون مصيبته على ي
أحد بعد ذلك، وكالمها مصيبتان: قتل أبيه، وكتم غيظه يف قلبه. فأي بناء يكون أقوى من ذلك ! قد نقول إن هذا 
موقف شاب، واحلماسة قد أتيت يف بعض الشباب، ولكن وجدان العكس يف غزوة أحد ملا جاء املشركون فخرج من 

لطلب املبارزة ولد أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه، فأراد أن يقوم إليه  يطلب املبارزة من صفوف املشركني، وممن خرج
أبوه أبو بكر ؛ لكي يعلم املشركون أن ال هوادة بينهم، حىت قال رسول هللا: )اي أاب بكر ! أبق إلينا نفسك( أي: حنن 

إن قتل قتل من  ولده،  نضن بك على القتل، وهنا سؤال: إذا خرج أبو بكر ملبارزة ولده، فهو إما قاتل أو مقتول،



وإن قُتل قتل بيد من  بيد ولده، كالمها مصيبتان مركبتان، ألي شيء ذابت وذهبت رابطة النسب والدم والرتاب، 
وعلت ومست وقويت رابطة الدين  اجلواب: ألن هذه الرابطة اإلميانية مل تكن تربط بني بين البشر فقط، بل إهنا 

هذه األمة، بل ربطت بني اإلنسان واحليوان، وبني اإلنسان واجلماد. فمن  ربطت بني محلة عرش الرمحن ومؤمين
َرهبِنِْم  روابطها بني محلة العرش واملؤمنني ما جاء يف قوله سبحانه: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِنُحوَن حبَْمدِ 

[ أي: برابطة اإلميان بينهما مع اختالف اجلنس، عامل نوراين يف 7وا ]غافر:َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمنُ 
املالئكة، وعامل ترايب يف البشر، ولكن اإلميان أنزل أولئك من منزلتهم، ورفع أولئك من موطنهم وارتبطوا برابطة 

ًة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن ََتبُوا َواتَـّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اإلميان: َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمحَْ 
هِتِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احْلَِكياجْلَِحيِم * رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرنِ  ُم ايَّ
[. وهناك: حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف 9-7* َوِقِهُم السَّيِنَئاِت َوَمْن َتِق السَّيِنَئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ]غافر:

َيا َويف اآلِخَرِة ]فصلت: نـْ تقاتل معهم ابلفعل. وهذه [ تلك الوالية ظهرت يف بدر حينما نزلت املالئكة 31احْلََياِة الدُّ
الرابطة أيضاً ربطت بني املسلمني وبني احليواانت، بل الوحش من احليوان كما جاء يف األثر أن الصحايب اجلليل 
امللقب بـسفينة ، وكان عائدًا من غزوته فوجد األسد يف الطريق حاجزًا الناس، ومل يستطيعوا أن ميروا، فتقدم إليه 

د! أان سفينة صاحب رسول هللا، أمرتك أن جتوز عن الطريق، فاجتاز عن الطريق بقدر ما وواجهه وقال: أيها األس
ميروا ومر الناس مجيعاً. ماذا يدرك األسد من سفينة   وما هي الرابطة بينه وبني رسول هللا  اإلميان، تلك الرابطة اليت 

س عربياً، ال هامشياً وال قرشياً وال متيمياً جعلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سلمان الفارسي ، فـسلمان لي
وال..وال.. إىل آخره، بل هو رجل فارسي أييت إىل املدينة قبل جميء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وخيرج من بلده 
فارس ملا رأى فيه من فساد علماء بلده، وكان أبوه يوقد النار ويشرف عليها، وعلم أن نيب آخر الزمن سيبعث يف 

اجلزيرة، فجاء وُأخذ وبيع، حىت وصل إىل املدينة. ومن موقفه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينما قدم  أرض
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهاجرًا قال: اآلن سأعرف، وكان يعمل يف بستان رجل يهودي، فجاء برطب وقال: 

مها ملن معه( فقال سلمان : هذه واحدة، مث رجع )اي حممد! هذه صدقة مين عليك، قال: إين ال آكل الصدقة، وقد
-من الغد وقال: )اي حممد! هذا هدية مين إليك، فأخذها وأكل( فقال: هذه اثنية، مث ملا أراد أن يذهب انداه تعال: 

. وكشف له ما بني كتفيه، فنظر إىل خامت النبوة فقبله، وأعلن إسالمه، وقال: أشهد أنك رسول هللا -انظر إىل الثالثة
فإن هللا أعلم رسوله أبن سلمان يعلم من عالمات النبوة ثالاثً: ال أيكل الصدقة، ويقبل اهلدية، وبني كتفيه خامت 

النبوة، فلما رأى سلمان األوىل والثانية أخربه رسول هللا ابلثالثة قبل أن يتكلم هبا سلمان ، وقال فيه صلى هللا عليه 
رجال من فارس(. وملا كانت غزوة اخلندق يف السنة الرابعة من اهلجرة قسم النيب  وسلم: )لو أن اإلميان يف الثراي لناله

صلى هللا عليه وسلم املسلمني إىل لوائني: لواء للمهاجرين، ولواء لألنصار، فلما جاءوا إىل سلمان اختصموا فيه، 
: هو معنا؛ ألنه كان موجودًا ابملدينة املهاجرون يقولون: هو معنا؛ ألنه هاجر إىل املدينة كما هاجران، واألنصار يقولون

قبل أن أييت رسول هللا، فلما اختصموا فيه قطع اخلصومة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله: )سلمان منا آل 
البيت( فأي شرف هذا  ولذا قال سلمان: أيب اإلسالم ال أب يل سواه إذا افتخروا بقيس أو متيم وماذا يريد بقيس 

هم بعد أن يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )سلمان منا آل البيت( ما الذي ربط سلمان الفارسي أو متيم أو غري 
 آبل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أعلى نسب يف العرب  اإلسالم.

  
  



  
 معىن شهادة أن ال إله إال هللا

   
لكل من أوى إليه، ولكل من أقام بناءه، ولكل  إذًا: )بين اإلسالم( فاإلسالم بيت شامخ عظيم، وهو حصن حصني

من التزم أبركانه، ما هي تلك األركان  )شهادة( ابلرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف، أو )شهادِة( ابجلر على أنه بدل 
تتضمن  من )مخس( اجملرورة. )شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا( ويقول العلماء: شهادة أن ال إله إال هللا

الكفر بكل مألوه سوى هللا؛ ألن العرب كانت تعبد آهلة كثرية، وهي مركبة من قسمني: نفي وإثبات، ال إله: تنفي 
مجيع األلوهية يف الوجود، مث أييت اإلثبات: إال هللا، فتثبت ألوهية واحدة هلل الواحد القهار. وهلذا ال يصح إسالم 

فحقيقة ال إله إال هللا: إفراد هللا ابأللوهية، ومعىن األلوهية: التأله، ومعىن مسلم إذا كان يشرك مع هللا إهلاً آخر، 
التأله: احملبة والتعبد، فال يعبد إال هللا، مث أييت مع ذلك يعتقد بوحدانية ذات هللا، ووحدانية صفاته وأمسائه، ال يشاركه 

َس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي خملوق ال يف ذاته وال يف صفة من صفاته، وال يف اسم من أمسائه: لَيْ 
 [، يفعل ما يريد وهو رب العاملني.......11]الشورى:

  
  
 

 معىن شهادة أن حممدًا رسول هللا
  

وشهادة أن حممدًا رسول هللا: التزام بشهادة أن حممد صلوات هللا وسالمه عليه رسول من هللا إىل اخللق؛ ألن الرسالة 
ُمرَسل حيمل رسالة، والرسول ال بد له من ُمرِسل، وال بد أن حيمل رسالة يبلغها ملن أرسل إليهم.  تقتضي وجود

فاإلميان برسالة نبينا حممد تتضمن اإلميان ابهلل مرساًل، وابلقرآن الذي أرسل به، وابلسنة شارحة للكتاب، ولذا تدخل  
تلتزم بكل ما جاءك به الرسول يف تلك الرسالة. وقد كل تعاليم اإلسالم ضمن شهادة أن حممداً رسول هللا؛ ألنك 

تكلمنا مرارًا على أن الرسالة تشبه يف الوقت احلاضر ابلسفري املفوض لدولة عند دولة أخرى، حيث يقدم أوراق 
اعتماده مث يتكلم ابسم الدولة اليت ميثلها، وسيد اخللق صلى هللا عليه وسلم قدم املعجزات، وجرت خوارق العادات 

يت أقنعت الصغري والكبري أبنه رسول من عند هللا، وبعد ذلك كل ما أييت به إمنا هو من عند هللا: َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل ال
اهْلََوى  [ .. َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما يـَْنِطُق َعنِ 7َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:

[. إذاً: اإلميان برسالة رسولنا صلى هللا عليه وسلم هو االلتزام بكل ما جاء 4-1* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:
به، وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم: )كل عمل ليس عليه أمران فهو رد( ألنه جاء به من غري رسالة، ولذا يقول مالك 

عم أهنا حسنة فقد زعم أن حممدًا خان الرسالة(، وذلك ألن هللا تعاىل قال: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت رمحه هللا: )من سن سنة وز 
[ فإذا جاء إنسان وقال: خذوا هذه أضيفوها 3َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا ]املائدة:

والكامل ال يقبل الزايدة، فلو جئت بكأس مليء مباء ووضعت فيه لؤلؤة، مث وضعت  إىل اإلسالم، واإلسالم قد كمل،
فيه حجراً كرمياً، مث صببت فيه عساًل، لفضفض من حواليه وتدفق منه املاء؛ ألنه ال يسع أكثر مما فيه. وهكذا شهادة 

 ، وهللا أعلم.......أن حممدًا رسول هللا ترد كل بدعة يف اإلسالم أايً كان موردها. وابهلل التوفيق
  



 
 

 [2احلديث الثالث ] -شرح األربعني النووية 
 

 شرح بقية أركان اإلسالم
 
...... 
 

 الصالة وأهيمتها يف الدين
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين؛ سيدان ونبينا حممد صلى هللا  
ني. أما بعد: فقوله: )وإقام الصالة( الصالة حتتاج إىل كالم طويل، ولكن معلوم أمرها عليه وعلى آله وصحبه أمجع

وأن إقام الصالة هو أهم شيء يف اإلسالم، كما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم ملا سأله السائل: )أي العمل أفضل  
حلديث اآلخر: )والصالة عماد الدين( قال: اجلهاد يف سبيل هللا، قال: مث ماذا  قال: الصالة على وقتها(. وكما يف ا

فإذا كان البناء من مخسة أعمدة أو مخسة أركان فإن للبيت عمودًا يف الوسط إذا رفع هذا العمود أقيم البناء، وإذا 
سقط هذا العمود سقط البناء، ولو كانت األطراف قائمة؛ ألن هذا العمود هو الذي يثبت البناء ويرفعه، ولذا جاء 

عليه وسلم يف شأن الصالة: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن ترك الصالة فقد كفر(، وجاء يف  عنه صلى هللا
املوطأ عن عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه كتب إىل عمناله ابحلث على الصالة، وقال: )أال إنه ال حظ يف اإلسالم ملن 

لصالة خمرج من امللة أم أنه كفر ابلنعم، أو كفر ترك الصالة(. والعلماء يعقدون مباحث طويلة، هل الكفر يف ترك ا
دون كفر  فجمهور العلماء: على أنه كفر خمرج من امللة. والبعض يقول: هذا احلديث يف عمومه للزجر والوعيد، وقد 

جاء ما يصرفه عن هذا الظاهر ملا جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )مخس صلوات كتبهن هللا يف اليوم والليلة، فمن 
ها وأداها حبقها كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل حيفظها ومل حيافظ عليها مل يكن له عند هللا عهد، إن وفا

شاء أدخله اجلنة، وإن شاء أدخله النار( فقالوا: هو ممن يدخل حتت املشيئة. ولكن األئمة األربعة اتفقوا على أن 
مني أنه يستتاب، أي: ثالثة أايم، وعند أمحد حىت ميضي وقت الصالة َترك الصالة إذا رفع أمره إىل ويل أمر املسل

األوىل فقط، فإن رجع وصلى خلي سبيله، وإن مل يصل قتل ابتفاق األئمة األربعة، سواء كان جاحدًا هلا أو كان 
مالك والشافعي معرتفاً بفرضيتها، ولكنه تركها عنادًا أو كساًل، فعند األئمة األربعة يقتل، ولكن عند أيب حنيفة و 

رمحهم هللا يقتل حداً كالزاين احملصن، وكقاتل النفس املعصومة، وعند أمحد : يقتل كفراً. والفرق بينهما: أن من قتل 
حدًا يعامل معاملة موتى املسلمني، إال أن اإلمام ال يصلي عليه، فرتث منه زوجته، ويغسل، ويكفن، ويقرب يف مقابر 

ه. أما عند أمحد فال يغسل، وال يكفن، وال يصلى عليه، وال يورث ماله من بعده، وماله املسلمني، ويصلي عليه أولياؤ 
يفء لبيت مال املسلمني، ويوارى يف الرتاب كما يوارى احليوان عياذا ابهلل! ومن عظم شأن الصالة أن هللا سبحانه 

شرة بدون جربيل ليلة اإلسراء فرض كل أركان اإلسالم وحياً بطريق جربيل، والصالة فرضها على رسول هللا مبا
واملعراج، وكانت قد فرضت مخسني صالة، وما زال موسى يقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ارجع إىل ربك 

وسله التخفيف، فقد بلوت الناس قبلك، بلوت بين إسرائيل وكانوا أقوى أجسادًا وبناية على دون ذلك فلم 



عليه أن ارجع، فريجع ويستشفع( فانتهت اخلمسون إىل مخس صلوات، وبني يستطيعوا، وكان يستشري جربيل فيشري 
سبحانه يف األخرية: )هي مخس وهي مخسون( أي: يف األجر، واحلسنة بعشر أمثاهلا. وقد بني هللا سبحانه حكمة 

سبحانه: ِإنَّ الصالة، ولكل ركن من أركان اإلسالم فعاليته يف سلوك املسلم، ويف روابط اجملتمع، أما الصالة فبني 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ]العنكبوت: [ فإذا كانت تنهى عن الفحشاء واملنكر فهي عامل صيانة 45الصَّالَة تـَنـْ

ووقاية للعبد. ومثلها بنهر جار أمام بيوتكم يغتسل فيه أحدكم مخس مرات كل يوم، أترون يبقى على جسده شيء 
 من الدرن . 

  
  
 

 من اإلسالممنزلة الزكاة 
  

)وإيتاء الزكاة(. والزكاة إمنا هي يف األموال الزكوية مما تنبت األرض من احلب والثمار، ومن النقدين الذهب والفضة، 
وما انب عنهما من النقود الورقية وأمثاهلا، وهبيمة األنعام، وعروض التجارة. وقد جاء أمر هللا سبحانه وتعاىل هبا، وبني 

بُـَلٍة مِ الوعد والوعيد: َمثَ  بَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِن ُسنـْ اَئُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ
[ وجاء: ُخْذ 245ُه ]البقرة:[ .. َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه لَ 261ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ]البقرة:

يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [ يقول العلماء: الطهارة والتزكية مبعىن واحد، ولكن تكون 103ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِن
واحلسد على  التزكية مبعىن النماء، والتطهري مبعىن النقاء، فهي تزكي مال الغين مبا أنفق، وتطهر قلب الفقري من احلقد

هذا الغين فيما أعطاه هللا، فإذا ما أخذ الزكاة كان قلبه طيباً ال حيقد على الغين، بل يتمىن له الزايدة. وحبث الزكاة 
حبث طويل، وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )من أدى الزكاة طيبة هبا نفسه فقد أجر عليها، ومن منعها أخذانها 

نا ال حيل حملمد وال آلل حممد منها شيء(. وهل يكفر مانع الزكاة كما يكفر َترك وشطر ماله، عزمة من عزمات رب
الصالة  وهل يقتل مانع الزكاة كما يقتل َترك الصالة  جاء عن الصديق رضي هللا تعاىل عنه أنه قال: )وهللا ألقاتلن 

قاتلتهم عليه( ولكن يقول العلماء: )قاتل( من فرق بني الصالة والزكاة، ولو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول هللا ل
خالف )قتل(؛ ألن املقاتلة تكون عند املنع، أما القتل فهو عقوبة، وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم يف أمر الزكاة 
وبة أنه قال: )ومن منعها أخذانها وشطر ماله( ومل يقل: قتلناه. إذاً: من منع الزكاة ال يقتل، وإمنا تؤخذ منه عنوة، وعق
تركه أو منعه أن يشطر ماله، فتؤخذ الزكاة الفريضة، مث ينصف املال ويؤخذ نصف ماله عقوبة له، وهذا من أدلة 

 عقوبة املال يف اإلسالم، والباب يف ذلك واسع. 
  
  
 

 صوم رمضان
   

ضان( فبعضهم جاء احلديث بروايتني عن ابن عمر وعن غريه: تقدمي احلج )حتج بيت هللا( وجاءت رواية: )تصوم رم
يروي رواية تقدمي احلج على ما مسع ابن عمر ، وقد أنكر عليه رجل فقال: )ال تنكر ما ال تعلم، هكذا مسعت رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( والرواية نقلية ال جيتهد فيها الراوي. وإبمجاع املسلمني: أن صوم رمضان على كل ابلغ 
ى الذكر واألنثى واحلر والعبد، فكل ابلغ مسلم فعليه الصوم ما مل يقم به مانع أو قادر ليس مريضاً وال مسافرًا، عل

 رخصة. 
  
  
 

 حج بيت هللا احلرام
  

وفريضة احلج يف العمر مرة، أما الصيام فيتكرر بتكرار الشهر، والصالة تكرر بتكرار أوقاهتا: َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك 
[ فكلما تكررت األوقات تكررت 78َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا ]اإلسراء: الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيلِ 

الصالة، وكلما جاء شهر رمضان وجب الصيام. أما حج البيت فقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه ملا أمر ابحلج: 
قال: لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم، احلج يف العمر  )قالوا: اي رسول هللا! أيف كل عام  فسكت ومل جيبهم، مث

مرة(. ويقول بعض العلماء: ملاذا كان احلج يف العمر مرة، مع أن أشهر احلج تتكرر كما يتكرر الصيام بتكرر رمضان  
اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع قالوا: احلج ليس لألشهر، واألشهر زمن للحج وظرف له، وإمنا احلج للبيت: َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ 

واحدًا اكتفي حبج  -وهو البيت-[ والبيت واحدوليس متعددًا. قالوا: ملا كان احملجوج 97ِإلَْيِه َسِبياًل ]آل عمران:
[ فكلما جاء شهر 185مرة واحدة، أما الصيام فإنه لذات الشهر: َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ]البقرة:

وجب الصيام. وهكذا أيها اإلخوة جند هذا احلديث مع احلديث الذي قبله يبني أن ما ذكر يف جواب جربيل  رمضان
إمنا هو هبذا احلديث أركان اإلسالم. ويقول بعض العلماء: ملاذا مل يذكر اجلهاد  ملاذا مل تذكر األمانة وغريها  وأجيب 

إذا أردت أن تقيم بيتاً فبنيت األعمدة واجلدران فهذا هو قوام عن ذلك: أبن البناء إمنا هو لألركان األساسية، كما 
البيت، أما ما يكون بعد ذلك من اللياسة والبوية، واخلشب، ومن الكهرابء، واملاء، والبالط، ومن تلك التتميمات 

ما سقط ركن منها فهي تتميم اإلسالم، إمنا األركان األساسية اليت هبا قوام البناء هي ما جاءت يف هذا احلديث، فإذا 
سقط كله، وال حظ يف اإلسالم ملن ترك  -الصالة-سقط البيت أو مال من جهته، إذا اهندم عموده األساسي 

الصالة. وهلذا كما تقدم: )اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها: ال إله إال هللا، وأدانها: إماطة األذى عن الطريق( فإذا 
أو انفذة أحدثت نقصاً يف تلك العمارة بقدر هذا النقص البسيط، وإذا ما  أقمت العمارة كاملة، ونسيت تركيب ابب

أكملتها وكانت موادها جيدة كان البناء حسناً. وهكذا يتم تشبيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لإلسالم ابلبناء هبذه 
 املواد اليت ذكرها صلى هللا عليه وسلم. 

  
  
 

 سالماآلاثر املرتتبة على أداء أركان اإل
   

وهناك حديث آخر يضم إىل هذه األحاديث الثالثة ليبني منزلة هذه األركان يف حياة املسلم، كما جاء عنه صلى هللا 
عليه وسلم يف رواية مسلم : )احلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض، 



 ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب
موبقها( هذا احلديث يبني لنا آاثر تلك األركان. )احلمد هلل( ثناء على هللا مبا هو له أهل. )سبحان هللا( تنزيه هللا عما 

 بيان الثواب. ...... ال يليق به، فهي حقيقة ال إله إال هللا. )وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن( هذا
  
 
  

 الصالة نور
   

)والصالة نور( كما بني الرسول صلى هللا عليه وسلم، وجاء يف سورة احلديد قوله تعاىل: يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن 
[ وقال صلى هللا 13اْلَتِمُسوا نُورًا ]احلديد:َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَ 

 عليه وسلم: )تبعث أميت غرًا حمجلني من أثر الوضوء( نور يف اجلبني، ونور يف القدمني موضع الوضوء. 
  
  
 

 لصدقة برهانا
   

ال )والصدقة برهان(: الصدقة هي الزكاة، ولكن هنا صدقة وصدق، والصدقة والصدق من مادة واحدة: الصاد والد
والقاف، فالصدقة برهان على صدق من قال: أان مسلم؛ ألن حياة الناس مبناها املعاوضة، وأنت تدفع الثمن وأتخذ 

السلعة عاجلة، فإذا تصدقت مبالك ومل أتخذ عوضاً عاجاًل فأين العوض  املؤمن ابهلل واليوم اآلخر يتصدق وخيفي 
فع القليل والكثري رجاء ما سيكون له يوم يلقى ربه، فهي برهان صدقته؛ ألنه يتعامل مع من ال ختفى عليه خافية، ويد

 على إميانه ابهلل، وإميانه ابليوم اآلخر، وأبن هللا سيظله يف ظل صدقته يوم القيامة. 
  
  
 

 الصرب ضياء
   

)والصرب ضياء(: الصرب يشمل الصوم، ويسمى رمضان شهر الصرب؛ ألنك تصرب على العطش واجلوع، والصرب تقوم 
به مجيع األعمال. )والقرآن حجة لك أو عليك( إن اتبعته فهو حجة لك ودليل إىل اجلنة، وإن خالفته فهو يتبعك 
ويطالبك، ويوم القيامة له معك موقف. )كل الناس يغدو فبائع نفسه( إن ابعها للرمحن فهي للجنة: ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى 

[ إىل آخر اآلية، وإن ابعها للشيطان فهذه بيعة خاسرة. 111ْم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة ]التوبة:ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهلَُ 
إذًا: )فمعتقها( إن ابعها هلل، )وموبقها( أي: مهلكها؛ إن ابعها للشيطان. إذًا يضم هذا احلديث إىل حديث )بين 

بنيانه، ومعىن آاثره على األمة أفرادًا ومجاعات.  اإلسالم( وإىل سؤال جربيل، فيتكون عندان: معىن اإلسالم ومعىن
وابهلل تعاىل التوفيق. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا ممن أقاموا بناء اإلسالم، واستظلوا بظله، 



خلوا يف هذا البناء وعاشوا يف محاه، وأسأل هللا تعاىل أن يرد املسلمني شعوابً وحكاماً، صغريًا وكبريًا إىل اإلسالم، فيد
الفسيح الرحب، وابهلل تعاىل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، والسالم 

 عليكم ورمحة هللا وبركاته.
  
  
  

 األسئلة
 
...... 
 

 فضل صالة اجلماعة
  

ة الصالة أن تؤدى يف مجاعة، لقوله صلى هللا السؤال: ما حكم من يصلي منفردًا فتفوته اجلماعة  اإلجابة: من إقام
عليه وسلم: )ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد(، ولكن اجلمهور خيتلفون: هل اجلماعة شرط يف صحة الصالة  
فاجلمهور على أن الصالة تصح ولو منفردًا لقوله صلى هللا عليه وسلم: )صالة املرء يف مجاعة أفضل من صالته يف 

بسبع وعشرين جزءاً( فقالوا: إذا كانت تفضل عن صالته فردًا، فاملفاضلة تدل  -أو-عشرين درجة بيته خبمس و 
على التساوي وزايدة أحد اجلانبني، فزيد أطول من عمرو، معناه: عمرو طويل ولكن زيدًا أطول منه. إذاً: تشرتك 

الة منفردًا. وجاء يف حديث آخر: )إذا  الصالة منفردًا ومجاعة يف الصحة، ولكن الصالة يف اجلماعة تفضل على الص
كان أحدكم يف غنمه، أو كان يف بر وجاء وقت الصالة؛ فليؤذن وليقم وليصل، فإنه يصف وراءه من املالئكة ما بني 
املشرق واملغرب( وجاء أيضاً: )أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي( وذكر صلى هللا عليه وسلم: )وجعلت يل األرض 

فأميا رجل أدركته الصالة فعنده طهوره ومسجده( فأميا رجل، أي: فرد، إذاً: صالته منفردًا صحيحة. مسجدًا وطهورًا، 
ولكن احلفاظ على اجلماعة أمر مهم، وكان السلف يقولون: )ما كنا نرى يتخلف عنها إال منافق بنيِن النفاق(، وجاء 

لق برجال معهم حزم من حطب إىل أولئك الذين عنه صلى هللا عليه وسلم: )لقد مهمت أن آمر ابلصالة فتقام، وأنط
ختلفوا عن الصالة فأحرق عليهم بيوهتم( ويف بعض الرواايت: )لوال ما يف البيوت من النساء واألطفال حلرقت عليهم 
بيوهتم(، وذلك لرتك اجلماعة. والذي جاء يف احلديث الصحيح أو احلسن: )من صلى أربعني صالة يف مسجدي هذا، 

ة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، وأمن من عذاب القرب(. نقول: أيها اإلخوة! ليس املراد ال تفوته صال
أربعني صالة يف مثانية أايم ونودع الصالة، ونقول: أخذان براءة! ال وهللا، إمنا املراد أن تتابع اجلماعة بشرط أال تفوتك 

د، ومبثابة أخذ عالج مكثف هو عالج حفاظك على اجلماعة، صالة، فإذا فعلت ذلك كان مبثابة الرتويض والتعوي
فإذا رجعت إىل بلدك كنت قد أخذت دورة تدريبية على احلفاظ على اجلماعة، وكان قلبك معلقاً ابملسجد، كلما 

 اندى املنادي: حي على الصالة، حي على الفالح، أجبت املنادي، وحضرت اجلماعة. وابهلل التوفيق.
  
  
  



 [1احلديث الرابع ] -ني النووية شرح األربع
   

 شرح حديث: )إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة...(
   

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان ونبينا حممد صلى هللا 
لرمحن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: )حدثنا رسول عليه وعلى آله وصبحه أمجيعن. أما بعد: عن أيب عبد ا

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق: إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة، مث يكون علقة 
 مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أبربع كلمات: بكتب رزقه،

وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوهللا الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها 
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه 

 أهل اجلنة فيدخلها( رواه البخاري ومسلم . ...... وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل
  
 
  

 ترمجة خمتصرة البن مسعود راوي احلديث
  

)عن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه( وابن مسعود هذا من أوائل املسلمني قيل: كان سادس 
عليه وسلم فأسلم حااًل: )كان غالماً يرعى رجل مسلم، وكان سبب إسالمه: أنه رأى معجزة لرسول هللا صلى هللا 

غنماً لرجل عنده، فمر به النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه أبو بكر ، فقال: هل عندك من لْب  قال: نعم، قال: 
أي: ال أملك أن أسقيكم من مال غريي، وهذه أمانة األجري، فقد كان فعل ابن مسعود هذا -اسقنا، قال: إين مؤمتن 

وإمنا محله على ذلك املروءة واإلنسانية. فقال له صلى هللا عليه وسلم: هل عندك من عنز مل ينزها  قبل أن يسلم،
الفحل  قال: نعم، قال: ائتين هبا. فجاءه بعنز مل يطرقها الفحل ومل حتمل، فأخذها صلى هللا عليه وسلم ومسح 

ضي هللا تعاىل عنه، مث قال للضرع: اقلصي. بضرعها، ودعا هللا، فامتأل الضرع لبناً، فحلب فشرب وسقى أاب بكر ر 
فرجعت كما كانت ال لْب فيها، فلما رأى ذلك عبد هللا شهد أبن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا( . وكان من 
أعالم الصحابة وعلمائهم، يقول: )وهللا ما من آية يف كتاب هللا إال وأان أعلم فيما نزلت  وأين نزلت  ومىت نزلت  

و أين أعلم رجاًل أعلم بذلك مين تصله املطية لرحلت إليه(. وجاء رجل إىل أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه ول
وقال: )إن عندان رجاًل ميلي املصحف من رأسه! فغضب عمر واشتد غضبه، مث قال: وحيك من هذا ! قال: ابن 

منه(. وكان رجاًل حنيف اخللقة، دقيق الساقني، مسعود ، قال: فسكن غضبه، وقال: ما من أحد اليوم أحق بذلك 
فذهبوا مرة جيمعون بعض ما يكون يف شجر األراك، فكشفت الريح عن ساقه وهي دقيقة، فضحك من رآها، فقال 

صلى هللا عليه وسلم: )عالم تضحكون  قالوا: لدقة ساق ابن مسعود اي رسول هللا! فقال صلى هللا عليه وسلم: 
 إنه عند هللا ألثقل من جبل أحد( . ويذكرون عنه الشيء الكثري يف كرمه وأدبه وأخالقه، وكان أتعجبون من هذا! وهللا

أشبه الناس آداابً أبخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أمني سره وصاحب نعليه ووسادته يف السفر، وله 
 املناقب العديدة. 



  
  
  

 ادق املصدوق(ابتداء ابن مسعود احلديث بقوله: )وهو الص
   

يروي لنا هذا احلديث هبذه الصيغة، قال: )حدثنا رسول هللا( وعلماء احلديث يف املصطلح بعضهم يقول: حدثنا، 
أخربان، أنبأان كلها مبعىن واحد. وبعضهم يقول: )حدثنا( مبعىن: قال ومسعنا حديثه، و)أنبأان( قرئ عليه وهو يسمع، 

حدثنا(، أي: أحدث لنا كالماً، وهو التحدث ابللسان. مث جند ابن مسعود يف هذا و)أخربان( مناولة أو إجازة، وهنا )
احلديث ابلذات يقدم له مقدمة مل جتر له يف مجيع أحاديثه، مع أن بعض العلماء يقول: روي عن ابن مسعود رضي هللا 

هو الصادق املصدوق( رسول تعاىل عنه هذا فوق الثمامنائة حديث. يقول: )حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
هللا صادق ومصدوق قبل أن يقول ابن مسعود ، وصادق ومصدوق يف كل ما حيدث به، وهو صادق قبل البعثة 

وبعدها، وعلى خلق عظيم قبل البعثة وبعدها. لقد جاء يف سريته صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة أن قريشاً ملا اختلفوا 
لكعبة، وتنازعوا يف أي قبيلة يكون هلا شرف وضع احلجر األسود يف مكانه من يف وضع احلجر األسود عند بناء ا

اجلدار يف الكعبة، حىت كادوا أن يقتتلوا، حىت أهلمهم هللا وقالوا: عالم نقتتل ! حنكنم أول رجل خيرج علينا من هذا 
ني ارتضيناه! وكان ذلك مبثابة الفج، فكان أول من خرج عليهم هو حممد بن عبد هللا، فلما رأوه مجيعاً قالوا: األم

انتزاع اعرتاف منهم أبنه األمني. وجاء يف السري أن هرقل سأل يوماً: أي األمم ختتنت  لقد رأيت جنم نيب اخلتان قد 
ظهر. فقالوا: العرب خيتتنون. قال: إذا جاء وفد من العرب فأحضروهم إيلن. فلما جاء أبو سفيان ومن معه يف جتارة 

وهم إىل هرقل، فسأهلم: هل ظهر عندكم نيب  قالوا: نعم. قال: لقد كنت أتوقع أن يظهر هنا، مث إىل الشام أحضر 
قال: إين سائل عن هذا الرجل فأي رجٍل أقرب إليه نسباً فيكم  قالو: هذا أبو سفيان . قال: إين سائله، فكونوا من 

نها: أكان يكذب عليكم قبل هذه وراء ظهره، إن صدق فصدقوه، وإن كذب فأخربوين. فسأله عدة أسئلة، وم
الدعوى، أم كان صادقاً يف احلديث  قال: ما جربنا عليه كذابً قط. مث سأله: أكان يغدر يف العهد  قال: ال. وحنن منه 

يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها! فأراد أبو سفيان أن يدخل دخيلة، وأن يدلس يف كالمه. مث قال: ولكنه أيها 
وأراد أبو سفيان بذلك أن يبني أبن هذه كذبة -قد جاء إىل مسجدكم هذا ورجع إلينا يف ليلة واحدة  امللك أخربان أبنه

فقام دهقاٌن وكان قائماً على رأس امللك وقال: نعم، لقد علمت  -ليست معقولة، ولكن هللا أراد أن حيقق املعجزة
أغلنق أبواب هذا املسجد، ويف ليلة استعصى  بتلك الليلة. فقال له امللك: وما علمك هبا  قال: كنت ال أانم حىت

علينا ابب كذا من أبوابه، فجاء اخلدم وأخربوين، فدعوت النجاجرة فجاءوا وقالوا: لقد سقط النجاف على الباب 
فال نستطيع حتريكه، فدعه إىل الصباح، فرتكناه إىل الصباح، فلما جئنا يف الصباح وجدان الباب على ما كان عليه 

: يفتح ويغلق على ما كان عليه، وارتفع النجاف عن الباب، فعلمت أنه حبس على نيب أييت تلك الليلة. سابقاً، أي
إذًا هو صلى هللا عليه وسلم يف ابدئ أمره صادق، فلماذا يقدم ابن مسعود هلذا احلديث من الثمامنائة احلديث بقوله: 

  اجلواب: إذا مسعت أبن صحابياً يقول عن رسول )حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق(
هللا صلى هللا عليه وسلم: )أخربين خليلي( )أخربين حبييب( )أخربين الصادق املصدوق( توقع شيئاً عظيماً مما خيتص به 

لم اخلليل أو مما حيتاج إىل التنبيه والتأكيد، وهذا احلديث من ضمنها؛ ألنه خيرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وس
وحاله ال خيفى على الناس، إذ ولد يف مكة، واسرتضع يف الطائف، ورجع إىل مكة، مث جاء إىل املدينة، وما دخل 



خمتربًا، وال معماًل، وال جلس إىل طبيب، وال شرنح امرأة، وال سلنط أشعة على رحم، وال علم شيئاً من ذلك مما يعلمه 
نطفة، مث يكون علقة، مث يكون مضعة إىل ما بعد ذلك من أطوار  البشر، وإذا هو خيرب عن َبْدء خلق اإلنسان من

خلق اإلنسان، فكان من حق ابن مسعود أن يقول: وهو الصادق املصدوق فيما سأخربكم أبنه حدثين به، فال يتطرق 
علمه من  الشك إىل أحدكم؛ ألنه مل يعلم شيئاً من ذلك من قبل، أو ألهنا أمور خفية داخل الرحم، فهو خيرب مبا جاءه

فوق سبع مساوات.. خيرب عن املغيبات.. خيرب عن من مل يوجد مىت سيوجد فيما يعلمه هللا سبحانه وتعاىل. إذًا تقدمي 
ابن مسعود هلذا احلديث بقوله: )وهو الصادق( أي: فيما خيرب، )املصدوق( فيما أخرب وأعلن فيه إشارة إىل أنه مل خيرب 

وصل إليه إنسان عادي، إذاً البد من أنه أخرب من جهة أخرى، وكان إخباره صدقاً، هذا اخلرب من تلقاء نفسه، وال يت
فهو صادق فيما خيرب، ومصدق فيما يتناوله اخلرب، ومن الذي يعلمه بذلك  هللا سبحانه وتعاىل: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى 

 [. 4-3* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:
  
  
  

 إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه(معىن قوله: )
   

جيمع خلقه يف بطن أمه( البطن داخله الرحم، وهذا من النطق ابألعم،  -أي فرد من بين البشر-قال: )إن أحدكم 
ووجود األعم يقتضي وجود األخص، أي: أنه يدل عليه، وأخرب ابلكل وأراد البعض. )جيمع خلقه( يقول بعض 

رتق، وهو ضم األفراد واألجزاء بعضها إىل بعض، فإما أن يراد بداية اجلمع وهي العلماء: اجلمع هو توحيد املف
النطفة؛ ألن النطفة من الرجل جتمع من مجيع جسمه كما قال بعض العلماء من حتت الشعرة، وكما أتيت املشاهبة يف 

مث مضغة، مث أيخذ طريقه يف الطول أو القصر أو اللون أو غري ذلك، أو جيمع يف أطواره، طورًا نطفة، وطورًا علقة، 
بقية األطوار حىت الوالدة. )جيمع أحدكم يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة( ويف بعض الرواايت: )أربعني ليلة( وال منازعة 

يف ذلك، فاليوم يقتضي الليلة، والليلة تقتضي اليوم، والنطفة: هي املاء اخلالص أي القليل، تقول: نطف املاء إذا 
هنا هي املين، ويقال يف العلم: إن احلديث امللي مرت املكعب حيتوي على ماليني احليواانت املنوية، وال فاض، والنطفة 

يلقح بويضة املرأة داخل الرحم إال واحد فقط من تلك املاليني، ووجود هذا الكم اهلائل منها يؤدي إىل بقاء النوع، 
وغري ذلك، فإذا جئت إىل عامل النبات جتد حبة الطماطم  وهذه قضية مطردة يف كل ما خلق هللا من النبات واحليوان

فيها الكثري من البذور  والبذرة الواحدة تنبت شجرة، وتثمر عشرات احلبات، وفيها آالف البذور، لكي يبقى النوع 
وميكن أن ينمو، وميكن أن يزرع ويعاد إىل ما شاء هللا، ولو كانت الشجرة تنبت حبة واحدة رمبا تلفت وضاعت. 

وأتيت إىل احليتان فتجد يف السمكة الواحدة آالف بل ماليني البويضات الصغرية، كل هذه تنشأ عنها حيتان صغرية، 
وهكذا، ويستثىن من ذلك الطيور، فاألنثى ال تنتج إال حبة واحدة، لكن تتكرر البيضة كل زمن معني. إذًا هذا 

الباليني، يقول بعض العلماء املتأخرين: لو أن حيواانت جيمع منه يف بطن األم واحدًا من تلك  -النطفة-احليوان 
املين اليت تلقح منها البويضات مجعت من عهد آدم وحواء إىل أن تقوم الساعة مل متأل كستبان اخلياط، يعين: ال تزيد 

خصائص  عن اثنني سنتيمرت مكعب، هذه قدرة اخلالق سبحانه، وهذا احليوان الذي ال يرى إال ابجملهر جعل هللا فيه
الشخص وطبائعه وأشكاله وغرائزه من خبل أو كرم، وشجاعة أو جْب، ولون، وطول، وشبه، كل ذلك يولد مع 

 اإلنسان يف ماليني من تلك احليواانت، وهذا ما يسمى يف لغة العلم األحيائي ابجلينات. 



  
  
 

 معىن قوله: )مث يكون علقة مثل ذلك(
  
قطعة دم جامدة، أو دم متجلط متجمد، وخيالف يف ذلك علماء األجنة فيقولون: والعلقة كما يقول مجيع املفسرين:  

العلقة ليست قطعة دم جامدة، وال مير ابجلنني فرتة جتمد قط، إمنا العلقة: من العلوق؛ ألن اجلنني بعد فرتة النطفة 
يتني إلفراز املاء املنوي، يعلق جبدار الرحم، وترتيب ذلك عندهم: أن هللا سبحانه كما أوجد يف الرجل إحدى اخلص

أوجد يف مقابله البويضتني عند املرأة، واجلهاز التناسلي يف الرجل يعادل متاماً اجلهاز التناسلي يف املرأة مع اختالف يف 
الشكل، فللرجل ذكر ابرز، وللمرأة مهبل داخل، وللرجل إحدى اخلصيتني إلفراز املين وطبخه، وللمرأة املبيضان 

ت، ومن حكمة هللا أن أحد املبيضني يفرز شهراً ويسرتيح آخر، والثاين يفرز شهرًا ويسرتيح آخر، ويف  إلفراز البويضا
كل شهر أتيت البويضة، ويقولون: إن أكرب خلية يف جسم اإلنسان هي البويضة، وال تصل إىل حبة العدس يف 

ذا حصل لقاء الرجل ابملرأة، يسبق واحد حجمها، فتخرج من املبيض وأتيت إىل قناة الرحم، وتنتظر عند فم الرحم، فإ
من احليواانت فقط فيعلق ابلبويضة، وحينئذ حيصل التلقيح فتأخذ طريقها من قناة الرحم إىل أن تستقر يف الرحم، 
وبعد سبعة أايم تنغرز وتنزرع تلك البويضة يف جدار الرحم، وهناك تعلق ويستقر مصريها، فأول يوم متشي ابحليوان 

اة الرحم وتبدأ ابالنقسام فتصري إىل خليتني، واخلليتان تنقسمان إىل أربع، واألربع إىل مثان، وهكذا يف املنوي يف قن
ألن حبة التوت عبارة عن خالاي مرتاصة  -أي حبة التوت-تكاثر حىت تصل إىل الرحم يف شكل يعرف عندهم ابلتوتة 

 داخل الرحم، وجدار الرحم يكون كاإلسفنجة فيما بينها، وهكذا تكون البويضة على شكل حبة التوت فتأيت إىل
فتعلق فيه تلك البويضة على شكلها الذي وصلت إليه مث تبدأ تنقسم وتتزايد ويصري داخلها ماء سائاًل، وينقسم هذا 

املاء إىل متغذ، وإىل متغذًى به، وهكذا يبدأ ختطيط اجلنني من األسبوع األول، مبعىن أن هللا سبحانه بقدرته يقدر 
أي: -اع هذا اجلنني بعد أن قدر أنه خملوق، وميضي يف منوه إىل أن يبلغ أربعني يوماً، مث يبقى يف ختطيطه الداخلي أوض

حىت إذا بلغ إىل املرحلة اليت يكون قد استكمل فيها التخطيط خالل األربعة  -املقدر دون أن يرى وال يشاهد
ن يكون قد خطط ورسم، ووضع كل جزء فيه يف مكانه، ومتيز األشهر، هناك أييت إليه امللك وينفخ فيه الروح بعد أ

الرأس عن املنكبني، واليدان عن القدمني، ووضعت أجزاؤه الداخلية، والقلب قد يوجد من األسبوع الرابع أو قبل 
ذلك، وهكذا تتكون مجيع أجزائه الداخلية واخلارجية، وكل عضو فيه يكون قد وجد ابلفعل وأخذ مكانه، فإذا جاء 

مللك ونفخ فيه الروح بدأ ابحلركة، ومن هنا يقول العلماء: جعل هللا سبحانه عدة املتوّ عنها زوجها أربعة أشهر ا
وعشرا. أما املطلقة فإن عدهتا تكون ثالثة أشهر أو ثالثة أقراء؛ ألن املطلقة زوجها حاضر إذا ادعت محاًل مل يكن 

ق هو صاحب هذا احلمل، فإن ادعت محاًل معدوماً قام ونفى حىت موجودًا أو نفت محالً هو موجود كان الزوج املطل
ال تطالبه بنفقة العدة، أو أهنا نفت محاًل موجوداً وذهبت لتسقطه قام يدافع عن ولده. أما املتوّ عنها زوجها فليس 

تنفي محالً  هلا ويل يطالب أمامها، وليس خصمها موجودًا فال ميكن أن تدعي محاًل ليس موجوداً، وال تستطيع أن
موجودًا ابلفعل؛ ألنه إذا بلغ األربعة األشهر ونفخ فيه الروح صار اجلنني بعد ذلك يتحرك بداخلها، إن مل يكن يف 

اليوم األول ففي اليوم الثاين، أو اخلامس، أو العاشر، فحينئٍذ إذا استكملت األربعة أشهر وعشرة أايم وادعت بعد 
عرضت على ذوات اخلربة فال حيتجن إىل أشعة، وال إىل ماء وهرموانت، وال إىل ذلك محاًل عرضت على النسوة، فإذا 



أن يضعن أيديهن على بطنها فيشعرن ابحلركة، أي: أن اجلنني يثبت نفسه، وإذا ادعت محاًل وعرضت على القوابل 
ر اجلنني هنا عند أو ذوات االختصاص فلم جيدن عندها شيئاً، بطل ادعاؤها، وهكذا تتفق عدة الوفاة، وتتفق أطوا

األربعة أشهر بنفخ الروح فيه. وهنا يف هذا احلديث: )أربعني يوماً علقة( والعلقة قال فيها مجيع علماء التفسري: قطعة 
دم جامدة، والطب يقول: ال أييت على اجلنني فرتة جتمد قط؛ ألنه يف منو منذ أن خلق، ويبدأ االنقسام بعد ثالثة أايم، 

 األحكام الفقهية ما سننبه عليه يف آخر احلديث إن شاء هللا.  وسيرتتب على هذا من
  
  
 

 [2احلديث الرابع ] -شرح األربعني النووية 
 

 تتمة حديث ابن مسعود يف مراحل خلق اإلنسان
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين سيدان ونبينا حممد صلى هللا 
 يه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: ......عل
  

 معىن قوله: ) مث يكون مضغة مثل ذلك(
   

يقول العلماء: املضغة قطعة حلم بقدر ما ميضغ يف الفم، نقول: إن هذا وهللا تعاىل أعلم على مقتضى املعىن اللغوي، 
مهما  -ه، وإمجاع املفسرين يف هذه احلالة ولكن الذي يظهر أن معىن مضغة: مل يزل يف حالته جمتمعاً مل تتفصل أجزاؤ 

أنه أتيت عليه هذه الثالثة األربعينات وهي تعادل مائة وعشرين يوماً، فإذا قسمناها على أايم الشهر  -كان األمر
فخ ثالثني يوماً كانت األربعة األشهر متاماً، فحينئٍذ بعد األطوار الثالث يكون قد هتيأ لنفخ الروح فيه، فيأيت امللك وين

 فيه الروح. 
  
  
 

 عىن قوله: )ويؤمر أبربع كلمات(م
   

قال صلى هللا عليه وسلم: )ويؤمر أبربع كلمات( هذه الكلمات اليت أشران أهنا نوع من أنواع القضاء والقدر الذي 
ينقص، قدره هللا قبل أن يوجد العامل، وهو القدر اخلاص بكل فرد. فيكتب أجله، وهذا األجل ال ميكن أن يزيد وال 

ويكتب رزقه، وعمله، ويكتب هنايته شقي أو سعيد، وخيتم صحيفته، وال يزيد يف عمره وال ينقص منه. ولقائل أن 
يقول: كيف حيدد رزقه فال يزيد وال ينقص منه، مع وجود األحاديث األخرى: )من أراد أن ينسأ له يف أثره، ويوسع له 

عىن: يزيد أي: يؤخر كما يف قوله: َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها يف رزقه؛ فليصل رمحه( وكيف ينسأ له يف أثره  مب
[ أي: نؤخرها. فقوله: )من أراد أن ينسأ له يف أثره( أي: يؤخر ويطول عمره، )وأن يوسع له يف رزقه 106]البقرة:



اَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ويزيد فليصل رمحه( ، مع أن الكلمات كتبت وحددت وعيننت، وهناك اآلية الكرمية: فَِإَذا جَ 
[، فكيف ميكن اجلمع بني ما سبق وبني هذا احلديث  فيجاب على ذلك بقول 34َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن ]األعراف:

النووي رمحه هللا يف شرح مسلم: للعلماء يف اجلمع بني هذه النصوص أقوال: إما أن املوىل سبحانه كتب يف هذه 
اإلنسان وهو يعلم يف علمه األزيل أنه سيزيد له من عمره، ولكن هذه الكتابة الظاهرة هي اليت أطلع  الصحيفة يف قدر

عليها امللك، واليت ميشي مبقتضاها املالئكة املوكلون أبمر اإلنسان، مث هو يف علمه سيزيد، وبعضهم يورد على ذلك 
يقولون: الزايدة يف العمر والتوسعة يف الرزق على  اعرتاضاً: إذا جاء األجل املكتوب سيأيت ملك املوت. واآلخرون

سبيل اجملاز وليس على سبيل احلقيقة، مبعىن إذا وصل رمحه ابرك هللا له يف عمره مبا قدر له، فلو كان عمره مخسني 
انني أو سنة، يبارك هللا له يف اخلمسني، فيعمل فيها من اخلري، وحيصل له فيها من توفيق هللا كما لو كان يعيش إىل مث

تسعني سنة، وكذلك رزقه مقدر، له عشرة آالف فهذه العشرة آالف من أي نوع كان لن تكون أحد عشر ألفاً أبداً،  
كما لن تكون تسعة آالف أبدا، ولكن هذه العشرة آالف يطرح فيها الربكة، حبيث تصبح أكثر من عشرين وثالثني 

اً واحداً، فقالوا: )ينسأ له يف أثره( أي: يبارك له يف زمنه ووقته،  ألفا، وهناك عشرة آالف منزوعة الربكة ال تساوي ألف
كما لو عاش أكثر من ذلك. ولقد وجدان بعض العلماء وبعض األشخاص يف عمر قليل أنتجوا ما مل ينتجه الذين 

 عمروا أضعاف ذلك العمر، وهكذا ما جاء يف رزقه يبارك هللا له فيه. 
 
 
  

 الشقاوة والسعادة ونتائجها
  
قال: )وعمله وشقي أم سعيد( هذه الفقرة األخرية يقسم النيب صلى هللا عليه وسلم على نتائجها، فيقول: )وهللا  

الذي ال إله إال هو(، وهنا أيضاً جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم بنفسه يقسم وهو الصادق املصدوق ال حيتاج إىل 
قسم يف كتابه، وقسمه صلى هللا عليه وسلم ابهلل الذي ال إله إال هو أن يقسم، ولكن هللا سبحانه وتعاىل كثريًا ما ي

الذي  -على أي شيء  )إن أحدكم يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ال يبقى بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب 
يبق بينه  فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها( فهنا أييت التساؤل: كيف يعمل بعمل أهل اجلنة ومل -كتب شقي أو سعيد

وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب، ما ذنبه  وماذا فعل  جييب عن ذلك العلماء ويقولون: نعم، جاء يف بعض 
الرواايت: )وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة يف الظاهر( أما اخلفي والنية اخلفية فال يعلمها إال هللا، ولقد وجدان 

مع آدم واملالئكة، ملا قال سبحانه للمالئكة: ِإيننِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قضية كربى بينها سبحانه يف قضية إبليس 
َماَء َوحَنُْن ُنَسبِنُح حبَْمِدَك َونـَُقدِنُس َلَك قَاَل ِإيننِ   َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِن

لعلماء: )إين أعلم ما ال تعلمون( ما ظهر من موقف إبليس، حيث كان يف ظاهر األمر يعبد هللا، [ يقول ا30]البقرة:
وكان يف األرض من أشد خلق هللا عبادة حىت رفع إىل مصاف املالئكة بعد أن قاتل احلن والْب ومن كان قبلهم، فلما 

أمر هللا املالئكة أن يسجدوا آلدم أظهر ما   وجد آدم ورآه تعاظم يف نفسه واستنكر خلقته، مث كان يستهزئ به، فلما
[ ومن 34كان خفياً وقال: أان خري منه، فقدم قياسه ونظرته الفاسدة لنفسه على أمر هللا له اْسُجُدوا آِلَدَم ]البقرة:

مل هنا كان يظهر عمله مع املالئكة، وكان خيفي استهزاءه وتكربه على آدم الذي خلقه هللا بيديه. إذًا: منكم من يع
بعمل أهل اجلنة، وإذا أخذان يف االعتبار رواية يف ظاهر األمر، يكون كثري من الناس يعملون عماًل خريًا لكنه يف 



الظاهر، وقلوهبم وبواطن أمورهم ال يعلمها إال هللا، ويكون القسم الثاين يعمل بعمل أهل النار، ولكن نبتة اإلميان يف 
مله يف هللا ورجاؤه ال زال حياً، فهو على هذا الرجاء، وعلى ذاك اإلميان قلبه رطبة، وحسن اعتقاده بربه قوي، وأ

عندما يريد هللا له اخلري، ويتوجه بوجهته إىل اخلري يتوب إىل هللا سبحانه وتعاىل، وهناك يدخل اجلنة ويسبق بسبق 
 الكتاب إليه. ......

  
 
  

 مناذج ممن ختم هلم ابلسعادة
   

ى هللا عليه وسلم )كان رجٌل فيمن كان قبلكم قتل تسعاً وتسعني نفساً، فجاء وسأل رجالً النموذج األول: ما قاله صل
عابدًا: هل يل من توبة  قال: كيف تتوب وقد قتلت تسعاً وتسعني  فقتله فأكمل املائة، مث ذهب وسأل عاملاً، فقال 

ن هذه البلدة اليت فيها قرانء السوء، له: نعم، ومن حيول بني العبد وربه  تب إىل هللا يقبل توبتك، ولكن اخرج م
واذهب إىل القرية الفالنية فيها رجال صاحلون يعبدون هللا فاعبد هللا معهم، فخرج الرجل َتئباً إىل هللا، فلما انتصف 
به الطريق مات، فجاءت مالئكة الرمحة بكفن وحنوط من اجلنة، وجاءت مالئكة العذاب بكفن وحنوط من النار، 

لبصر ينتظر انتزاع الروح ليأخذها إىل جانبه، فاختصموا فيه فأرسل هللا إليهم ملكاً على صورة رجل، وكل جلس مد ا
فقال: قيسوا ما بني البلدين وأحلقوه أبقرهبما منه، فقاسوا ما بني البلد اليت خرج منها والبلد اليت ذهب إليها، ويف 

ويف بعضها:  -تنـزوي األرض، بقدرة هللا -تلك أن تقاريباحلديث: إن هللا قد أوحى إىل هذه أن تباعدي، وأوحى إىل 
أن هللا أقدره أبن أنى بصدره إىل اجلهة اليت خرج إليها، فكان الفرق ذراعاً فقط فأخذت روحه مالئكة الرمحة(. 
 عليه النموذج الثاين: قصة الغالم اليهودي الذي كان خيدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، )افتقده الرسول صلى هللا

وسلم فسأل عنه، فقالوا: إنه مريض. قال: قوموا بنا إليه لنعوده، فذهبوا إليه فوجدوه يف النزع، فقال صلى هللا عليه 
وسلم للغالم: اي غالم! قل: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا، فنظر الغالم إىل أبيه وكان عند رأسه، 

طق الغالم مبا أملى عليه رسول هللا قائال: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول فقال له: أطع أاب القاسم، فن
هللا، وافتلتت روحه، فحينئذ قال صلى هللا عليه وسلم ألصحابه: تولوا أنتم أمر صاحبك( مبجرد أن قال: ال إله إال 

ا صام  وماذا زكى  وماذا فعل من خري  ال هللا أصبح صاحبنا، وأصبح املسلمون أوىل به من أبيه، ماذا صلى  وماذ
شيء، ولكنه كان يعمل بعمل أهل النار، وكان بينه وبينها أقل من ذراع فسبق عليه الكتاب فدخل اجلنة. ومن هنا  

كان السلف إذا تذكروا هذا احلديث بكوا وقالوا: ال ندري حينما كتب امللك هل كنا من األشقياء أم من السعداء  
ما ندري عند نزع الروح أي الصنفني من املالئكة يكون عندان  وما ندري كيف يكون حالنا عند خامتة كما يقولون: 

األمر.. وعند تطاير الصحف.. وعند وعند  والعبد دائماً وأبدًا دائر بني الرجاء واخلوف. ويقول العلماء: إذا كان 
د عن الشر، وإذا كان يف أخرايت حياته يغلب العبد يف مقتبل حياته فيغلب جانب اخلوف ليجتهد يف اخلري ويبتع

جانب الرجاء يف هللا سبحانه وتعاىل، وهكذا فقد جاء النووي هبذا احلديث بعد حديث جربيل، وبعد حديث : )بين 
اإلسالم على مخس( ليبني أن األعمال ابخلواتيم، وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )قلوب العباد بني 

ابع الرمحن يقلبهما كيف شاء( وكان من دعائه صلى هللا عليه وسلم: )اللهم اي مقلب القلوب ثبت أصبعني من أص



قليب على دينك( نسأل هللا أن يثبت قلوبنا على دينه، وجيعلنا وإايكم من السعداء، وأن يوفقنا وإايكم ملا حيبه 
 ويرضاه. 

  
  
 

 أحكام فقهية متعلقة إبسقاط األجنة أو اجلناية عليها
   

إن هذا احلديث ليس جمرد وعظ، وليس جمرد إخبار عن الغيب، ولكنه يرتتب عليه شيء من األحكام الفقهية: من 
ذلك: أنه إذا سقط هذا اجلنني قبل الوالدة، فماذا يكون على من أسقطه  وما حكم هذا السقط من حيث الصالة 

ع يف ابب اجلنائز، وتغسيل امليت والصالة عليه، عليه وتكفينه ودفنه، وكذلك مرياثه  يبحث العلماء هذا املوضو 
واستحقاق املرياث، فيتفقون على أنه إن نزل واستهل صارخاً فإن له املرياث، وإذا جين عليه فإن من جىن عليه ملزم 
 بنفس كاملة. وإذا ما خرج قبل أربعة أشهر ماذا يكون حكمه  إذا نزل قبل األربعة األشهر خيتلف األمر فيه، إذ جاء
يف ذلك عن الشافعي قوالن، وعن أمحد روايتان؛ أبنه يصلى عليه أو ال يصلي، أما بعد األربعة األشهر فإنه إذا نزل 
حياً أو ميتاً فإهنم متفقون أنه خرج بعد نفخ الروح فيه ولو بعد األربعة األشهر بيوم واحد، وعليه فإنه يغسل ويكفن 

وإن نزل متحركاً أو له ما يثبت احلياة الثابتة أي حركة مستقرة وكان بعد ويصلى عليه، فإن نزل ميتاً فال مرياث له، 
فله املرياث إن نزل حياً مث مات بعد ذلك، فإذا جين عليه قبل أن  -ألن أقل مدة احلمل ستة أشهر-ستة أشهر 

ومل ينزل فديته  -جين عليه مع أمه-يتحرك فإن يف اجلناية عليه غرة إذا انفصل عن أمه ميتا، أما إذا مات مع أمه 
تندرج يف دية أمه، وإذا نزل ميتاً وأمه بقيت يف احلياة فإن ديته غرة وليدة أمة أو عبدا. بعد ذلك أييت البحث: هل 
للمرأة أن تسقط اجلنني قبل األربعة األشهر أم ال  فعلى قول بعض الفقهاء: النطفة اليت تتكون خالل األربعني يوماً 

هنا مل تتطور. ويقول احلنابلة واملتأخرون: إن النطفة حينما تعلق ببويضة املرأة ال جيوز إجهاضها، األوىل هلا أن تنزهلا؛ أل
وهذا ما أقره األطباء، حيث عقد يف سنة ست وثالثني وتسعمائة وألف املؤمتر الطيب العام يف مستشفى القصر العيين، 

لطبيب أن جيهض امرأة إذا علقت البويضة، ولو من أول حبضور مجيع أطباء مصر، ويف تلك الندوة قرروا: أنه ال جيوز 
يوم، وكل إجهاض فهو عمل جنائي. أما كوهنا حتتاج إىل ذلك أو تضطر إليه فهذا أمر آخر، أما يف األحوال العادية 

ى أن اليت ال يكون فيها خطر على األم فال جيوز إجهاض النطفة ولو بعد تلقيحها بثالثة أايم، ألن األطباء متفقون عل
البويضة مع احليوان املنوي بعد التلقيح بثالثة أايم تبدأ ابالنقسام، وهكذا يبدأ يف النمو كما ينمو البطيخ يف عرقه، 

وال يزال ينمو ويزيد ويتخلق إىل أن تنفخ فيه الروح فيصري إنساانً مكتماًل، وما كان على هذه احلالة فال جيوز حبال من 
أو تسقط جنينها بعد أن علق برمحها، وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه  األحوال أن جتهض املرأة نفسها

ويرضاه، وهذا من املعجزات لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبني لنا ما يتعلق خبلق اجلنني يف الرحم، ومل يطلع 
طالع على ما يف األرحام وإمنا هو على ذلك أحد يف ذلك العهد، وكما أشران مل تكن هناك أية وسيلة من وسائل اال

الوحي من هللا، وكما قال ابن مسعود : وهو الصادق املصدوق صلوات هللا وسالمه عليه، واحلمد هلل رب العاملني. 
...... 

  
  



 
 األسئلة
 
...... 
 

 عدم معارضة علم هللا مبا يف األرحام مع ما وقع من تطور يف علم الطب
  

ىل بنين أنه يعلم ما يف األرحام وعلمها من الغيب، وإن بعض اهليئات الطبية اآلن تطلع على السؤال: هللا سبحانه وتعا
ما يف األرحام، وحيددون ما إذا كان ذكرًا أو أنثى كيف يكون اجلمع بني ذلك  اجلواب: أوالً: قضية الذكر واألنثى 

الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواألُنـَْثى * ِمْن نُْطَفٍة ِإَذا متُْىَن  هذه انحية أخرى يرجع أمرها إىل الرجل وال دخل للمرأة يف ذلك: َخَلقَ 
[ وطريقة معرفتهم ملا يف الرحم هي: إما أن أيخذوا سائاًل من املاء املوجود يف الرحم، وبعد أن 46-45]النجم:

شر من ذكورة أو أيخذوه يدخلوه إىل املعمل وينظرون إىل نوعية اهلرموانت على اصطالحهم، وهي كائنات خالاي الب
أنوثة، وهي ختتلف، وقد بني اإلسالم اختالفها يف مواطن سوى ذلك، فبعد أن يعلموا نوعية اهلرموانت اليت تسبح يف 
سائل اجلنني، فعندها ميكنهم متييز اجلنني فإن كانت اهلرموانت من إفراز ذكورة يكون ذكراً، وإن كانت من إفراز أنوثة 

وا ما بداخل الرحم إال بعد أن أخرجوا السائل إىل اخلارج ونظروا ماذا فيه، وهذا األمر يكون أنثى، وهم هبذا ما عرف
بسيط، فلو شققنا بطن املرأة وعملنا عملية جراحية فسنعرف اجلنني أهو ذكر أم أنثى  فبدالً من أن نشق البطن 

عرفة هذا اجلنني، لكن السؤال: هل هلم ندخل إبرة صغرية وأنخذ من املاء وحنلله، إذاً دون هذه الطريقة ال يستطيعوا م
أن خيربوان بدون إخراج املاء السائل من رحم األم، لو جاءوا أبشعة )إكس( أو جاءوا أبشعة )ليزر( أو جاءوا أبشعة  

كذا وكذا.. وقالوا: علمنا جنس اجلنني، نقول: لقد دخلتم على اجلنني واقتحمتم عليه بيئته ومل تعلموا جنسه وأنتم يف 
ج، لكن دعوه يف مكانه وأخربوان بنوعه دون الدخول عليه! ال يستطيعون ذلك. إذًا: ال يتناّ ذلك كله مع أن اخلار 

املوىل سبحانه وحده هو الذي يعلم ما يف األرحام. املوضوع الثاين: حبوب منع احلمل، هذه من مشاكل العصر، وقد 
علينا إسرائيل؛ ألهنا من قبل سنوات كانت تشيع وتدعو زحفت علينا من أعدائنا، والبوابة الكبرية اليت أدخلتها 

وجتتهد يف تصدير وتشجيع استعمال هذه احلبوب، وكانت هناك دعوى سابقة من ماركس اليهودي األصل، الذي 
زايد ادعى أبن العامل مقبل على هالك من اجملاعة لتزايد السكان تزايدًا هندسياً، وتزايد مواد الغذاء تزايدًا حسابياً، والت

احلسايب: واحد، اثنني، ثالثة، أربعة، مخسة، والتزايد اهلندسي: واحد، اثنني، أربعة، مثانية، ستة عشر، اثنني وثالثني، 
أربعة وستني ومضاعفاهتا، وكان يقول: بعد مخسة وعشرين سنة يتضاعف عدد السكان كذا مرة، والغذاء ال يواكب 

هلل احلمد مضت على دعوته عشرات السنني ومئات السنني والعامل خبري، هذه الزايدة، فتكون النتيجة اهلالك، لكن و 
ومعدل اإلنتاج يرتفع، واآلن بعض الدول تتلف منتجاهتا لتحافظ على األسعار يف األسواق. ومن الناحية الطبية فإن 

علق يف الرحم بويضة  املبيض متصل ابلرحم، وإذا كان الرحم خالياً فإن املبيض ينتج بويضة ويرسلها إىل الرحم، فإذا
مع حيوان منوي أفرز الرحم مادة خترب املبيض: أن أوقف اإلنتاج فال حمل عندي، فحبوب منع احلمل تعمل على 
إنزال هذا اهلرمون الذي يفرزه الرحم لينذر املبيض بعدم اإلنتاج، فتأخذ املرأة احلبوب ويقوم الرحم إبنذار مضلل 

أة بدون إنتاج وال حيصل هناك محل، وهذه تسمى الطريقة الدوائية ملنع احلمل، مزيف: ال ترسل بويضات، فتبقى املر 
وهناك طريقة أخرى غري دوائية ملنع احلمل تستعمل فيها العوازل ملنع املاء املنوي من أن يصل إىل البويضة فال يقع 



ا، ويف دورهتا الشهرية، بل ويف تلقيح. وهذه الطريقة حيذر منها العلماء؛ ألهنا تعود ابملضرة على املرأة يف أعصاهب
اخللقة بعد ذلك، وعلى هذا فتعاطي حبوب منع احلمل معارض ملا جاء يف قوله تعاىل: فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن 

األمم [، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإين مباه بكم 3النِنَساِء َمثْـىَن َوُثالَث َوُراَبَع ]النساء:
 -ملا سألوه عن العزل-يوم القيامة( وقوله: )سوداء ولود خري من بيضاء عقيم مل تلد(، والرسول صلى هللا عليه وسلم 

قال: )أوإنكم تفعلون ( ويف بعض الرواايت: )إهنا املوءودة الصغرى(، وجاء إليه رجل وقال: )إن يل جارية وهي 
ة أفأعزل عنها  فقال صلى هللا عليه وسلم: إذا أراد هللا خلق الولد فأرقت اثنيتنا، وأريد منها ما يريد الرجل من املرأ

أي: أن الرجل إذا أفرغ ماءه على ثوب أو على فراش وجاءت -املاء على حجر جاء الولد( وقد جاء مصداق ذلك 
اء رطب، فإن املرأة وانمت يف هذا الفراش أو لبست هذا الثياب، أو كان ألقاه على حجر ومتسحت به املرأة وامل

احليوان املنوي له قدرة على البقاء إىل ست ساعات، ويستطيع أن يسري يف الرطوبة حىت يصل إىل الرحم، وحتمل 
املرأة بدون وطء، وجاء عن عمر رضي هللا تعاىل عنه أن رجالً يف زمنه كان قد خطب فتاة وأراد سفرًا فذهب يوادع 

فأرادها وحاول معها فعجز عنها، فضخ املاء  -وكان قد عقد عليها-ته أرحامه، فما وجد أحدًا يف البيت ووجد خطيب
بني فخذيها، مث ذهب الرجل ومضت األايم وظهر احلمل على الفتاة، فُأخرب بذلك عمر ، فسأهلا، فأخربته ابلواقع، 

فقال عمر :  قال: إذا عاد من سفره أول من يكلمه عمر ، فلما جاء وسأله عن يوم سفره أخربه كما أخربت الفتاة،
إذا أرخيت الستور وحصلت اخللوة وجب كامل الصداق، ووجبت العدة، وأحلق الولد ابلزوج، وكان قبل ذلك يقول: 

وقد حدث احلمل -من خال ابمرأة ومل يطأها وطلقها فلها نصف الصداق فقط وال عدة عليها، لكن بعد هذه احلادثة 
وهلذا يقول احلنابلة: أميا امرأة حتملت ماء زوجها بدون وطء ظهر لـعمر وجوب كامل الصداق والعدة،  -دون وطء

منه ومحلت أحلق به الولد، وعليها إذا طلقها العدة، وله املرياث، وكل أحكام الزوجية واألوالد تسري على هذا احلمل 
كان يف البقر   من هذا املاء، وكلنا يعلم أن التلقيح الصناعي إمنا هو أخذ ماء فحل ووضعه يف أنثى من جنسه، سواء

واخليل أو كان كذلك يف بين آدم، وقد عرف التلقيح الصناعي من قدمي يف زمن الفراعنة، ووجد على أوراق الربدي 
بيان كيفية هذا التلقيح. إذاً: قضية منع احلمل تعارض الكتاب والسنة، وال ينبغي ملسلم أن يفعل ذلك، وقد يدعي 

ية، وهللا يرد على هذا االدعاء فيقول: َوال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق حَنُْن بعض الناس قلة النفقة والعجز عن الرتب
[ وابهلل تعاىل 31[ .. َوال تـَْقتـُُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حَنُْن نـَْرزُقـُُهْم وإايكم ]اإلسراء:151نـَْرزُُقُكْم وإايهم ]األنعام:

 ى عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك عل
  
  
 

 [1احلديث اخلامس ] -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(
  

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: قال النووي رمحه هللا: عن أم 
د هللا عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أحدث يف أمران هذا ما املؤمنني أم عب

ليس منه فهو رد( رواه البخاري ومسلم ، ويف رواية لـمسلم : )من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد(. هذا هو 



نووي رمحه هللا، وفيها من التوجيه واألخالق احلديث اخلامس من األربعني النووية اليت مجعها واختارها اإلمام ال
واآلداب واملواعظ ما هو غين عن البيان. وهذا احلديث النبوي الشريف يعترب أصاًل من أصول الدين، وهو أبني 

وأوضح حديث يرد البدع على املبتدعني، ويلزم املسلمني مجيعاً أن تكون أعماهلم وفق ما جاء به النيب صلى هللا عليه 
لى ما سيأيت بيانه إن شاء هللا. وقد تقدم حديث عبد هللا بن مسعود الذي قال فيه: )حدثين الصادق وسلم ع

املصدوق( وقلنا: إنه استهله هبذه العبارة؛ ألن موضوع حديثه حيتاج إىل يقظة، وإىل انتباه، وفيه بُعد عن العقل 
 البشري. 

  
 
  

 كنية عائشة رضي هللا عنها
   

ني(، وصفها مبا وصفها به هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن هذا الوصف ألمهات املؤمنني، مث كناها، فهي قال: )عن أم املؤمن
أم املؤمنني و أم عبد هللا ، واالسم إذا صدر أبب أو أم فهو كناية، كنيت بـأم عبد هللا وأبم املؤمنني، ويتفق العلماء 

حمرم، فال حيق ألي إنسان أن خيلو هبا، وال أن  على أن األمومة للمؤمنني أمومة تكرمي وتشريف، وليست أمومة
تكشف وجهها للغريب كما تكشف األم لولدها، ولكنها أمومة تشريف وتعظيم وتكرمي حلرمة نكاحها. فال حيق ألحد 
من العاملني أن يتزوج إبحدى زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بعده، ومن هنا قيل عنهن: أمهات املؤمنني؛ 

حيرمن على كل مؤمن كما حترم األم على ولدها، ولكن ال خيلو هبا، وال يرثها، وال تكون هناك أحكام األمهات ألهنن 
[، ملاذا  53بينهن وبني سائر املسلمني، قال هللا: َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب ]األحزاب:

مر كذلك، فاألم دائماً مشفقة على أوالدها، وقد قال بعض الصحابة ألم املؤمنني عائشة تعظيماً وتكرمي، وإذا كان األ
: )اي أم املؤمنني! إين أريد أن أسألك عن شيء ولكين أستحي، قالت: ما كنت سائالً أمك عنه فسلين، فقال: الرجل 

معهم( تعين: أنت طويلب  أييت أهله ويكسل أعليه غسل  فقالت: مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح
علم صغري، وأتيت إىل األمور الدقيقة وتسأل فيها، وذكرت له احلكم. زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم ملاذا 

حرمن على مجيع املسلمني وكن أمهات املؤمنني  يقول العلماء: الزوجة إذا ماتت والزوج إذا مات والتقيا يف اجلنة، 
ُهْم ُذرنِيَـّتُـُهْم إبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هِبِْم ُذرنِيَـّتَـُهمْ فهل تكون الزوجة يف الدنيا   زوجة يف اجلنة  نعم، قال هللا: َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

[ فإن كتب هللا للزوجني املسلمني دخول اجلنة فالزوجة يف الدنيا لزوجها يف اآلخرة، ولكن ما كل زوجني 21]الطور:
، ولكن سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم وأمهات املؤمنني مقطوع بدخوهلن اجلنة، ومقطوع ميكن أن حيكم هلما ابجلنة

أبهنن زوجاته يف اآلخرة، فإذا كن زوجاته يف الدنيا وهن زوجاته يف اآلخرة، فيحرم على أي إنسان أن يتزوج بواحدة 
أحياء عند رهبم يرزقون، وللحياة  منهن. والرسول صلى هللا عليه وسلم حي يف قربه حياة برزخية كما أن الشهداء

الربزخية أمور تدخل يف هذا الباب، نقول: أمهات املؤمنني، من ابب التشريف والتكرمي، وال جتري عليهن بقية أحكام 
األمومة مع أوالدهن. يقال: هذه أم فالن إذا كان ولدها امسه كذلك،، وأبو عبد هللا، وأبو عبد الرمحن، إذا كان هذا 

والتعريف ابلكناية أشد وأعظم تكرمياً من التعريف ابالسم العلم فقط. جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه اسم ولده، 
وسلم أنه قال: )وهللا اي عائشة إين أعرف مىت تكونني راضية عين ومىت تكونني غري راضية  قالت: وكيف تعرف 

: ورب إبراهيم(. ويقال: اي أاب القاسم! ذلك  قال: إذا كنت راضية قلت: ورب حممد! وإذا كنت غري راضية قلت



تكرمياً للرسول صلى هللا عليه وسلم، وقال: )تسموا ابمسي، وال تكتنوا بكنييت(؛ فال ينبغي لإلنسان أن يكين نفسه 
)أاب القاسم(؛ ألن هذه الكنية من الكناايت اخلاصة به صلى هللا عليه وسلم، لكن أن تسمي مبحمد وأمحد وحممود، 

إذاً: كنيت عائشة رضي هللا تعاىل عنها تكرمياً هلا، وهل كان هلا ولد امسه عبد هللا حىت كنيت بـأم عبد هللا  !  فال مانع.
بعض العلماء يقول: كانت قد محلت وأسقطت ومسي السقط عبد هللا، ولكن علماء احلديث جيزمون أبهنا مل حتمل من 

هللا قط، وإمنا كنيت اببن أختها، وجيوز التكين بدون ولد، وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أي مل تلد من رسول 
 شائع يف اللغة. 

  
  
   

 تكنية الصغري ومن ال ولد له
   

وتقدمت معنا قصة الشافعي و مالك رضي هللا عنهم مجيعاً، عندما جاء الشافعي إىل املدينة، وكان قد بدأ الدراسة يف 
ثانية عشرة، ليقرأ املوطأ على مالك ، واستضافه يف بيته، وكانت ابنة مالك مكة، مث جاء إىل املدينة وهو يف سن ال

تسمع من أبيها: الشافعي جاء.. الشافعي ذهب، ويثين عليه لذكائه وحكمته وحرصه على طلب العلم. فلما 
جاءت  استضافه مالك يوماً من األايم، قالت: اليوم سأرى كيف عبادته، فقدمت العشاء مث أحضرت الوضوء، فلما

يف الفجر لتعطيه ماء للوضوء لصالة الفجر، وجدت ماء الوضوء الذي وضعته له بعد العشاء، مل ميسه، ومل يكن هناك 
غريه، فلما أصبحت قالت ألبيها: تقول يل: الشافعي .. الشافعي .. وما أفعاله أبفعال طلبة العلم! قال: وملاذا  

من صفة طلبة العلم، وأحضران له املاء يف إانء ليتوضأ ويقوم من الليل  قالت: قدمنا له العشاء فأكل كثريًا وليس هذا
ويصلي، فما توضأ وال صلى ركعة، قال: سأسأله عن هذا! فلما أصبح سأله، قال: نعم، أما كثرة األكل، فإين منذ 

الغزو، وكذلك أبو  أمه هي اليت ربته وسبحان هللا! مالك أيضاً أمه اليت ربته؛ ألن أابه خرج يف-خرجت من عند أمي 
ما شبعت من طعام قط؛ ألين أحترج  -وكان يف غزة-قال: منذ خرجت من عند أمي  -حنيفة و أمحد رمحهم هللا مجيعاً 

من احلرام، وملا جئت إىل بيت مالك ، وهو إمام دار اهلجرة، علمت أنه يتحرى احلالل، فأردت أن أشبع ابحلالل 
يل فإين مل أمن، ومل ينتقض وضوئي للعشاء، وصليت الفجر بوضوء العشاء، قال: فأكلت كثريًا، أما عدم الوضوء يف الل

وملاذا  ما الذي أزعجك أو أقلقك ومل تنم  قال: حينما جئت إىل املدينة، صرت أمشي يف طرقاهتا وأتذكر املاضي 
 -وهذا حمل الشاهد-غالم وأقول: من هنا خرج رسول هللا، ومن هنا جاء رسول هللا، وهنا أوقفته العجوز، وهنا كلم ال

إذ مر على غالم صغري معه طائر نغري، وهذا الطائر معروف بكثرة عند أهل املدينة، وكان يلعب به، مث مات الطائر، 
وملا رجع رسول هللا عليه الصالة والسالم وجد الطائر قد مات، والطفل يبكي عليه، فقال له: )اي أاب عمري ! ما فعل 

كناية، فكناه وهو صيب ليس له ولد، فأخذت أتفكر يف هذه العبارة: ) اي أاب عمري ما فعل   النغري ( أبو عمري هذه
النغري ( ومعلوم أن املدينة حمرم الصيد فيها، قال: فاستخرجت من هذا احلديث أربعني مسألة فقهية!! منها أن 

ني عائشة رضي هللا تعاىل عنها كنيت بـأم الرسول صلى هللا عليه وسلم كىن هذا الغالم مبا مل يولد له، فكذلك أم املؤمن
 عبد هللا وهي مل تلد قط. 

  
 



  
 معىن )اإلحداث( يف هذا احلديث

  
قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(. يقول العلماء: 

: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(، أربع  إنه صلى هللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم، مثل هذا النظم
كلمات تعترب مبثابة القاموس، وتعترب مبثابة القانون والقاعدة العامة اجلامعة الشاملة حلفظ هذا الدين من أن حيدث فيه 

ة ما ليس منه، فكأنه إطار كامل جامع شامل هلذا الدين، ال يسمح لدخول حمدثة يف هذا األمر، وهو كالقاعد
األساسية، ولكن بقي علينا أن نقف طوياًل عند كلميت: )أحدث( )أمران( رمبا جتد إفراطاً وتفريطاً، يف فهم اإلحداث، 
وقد جاء يف احلديث: )إن خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة(، 

دد، يقال: حدث حادث، أي: هذا أمر حادث غري قدمي، ويستعمل فما هي احملداثت . أصل احلدث يف اللغة: التج
لفظ )حدث( عدة استعماالت حبسب السياق، وللغة استعماالهتا، وللشرع استعماالته، فتقول: هذا حديث وليس 

بقدمي، يعين: جديد، هذا حدث السن، أي: صغري، ويقال: هذه مدرسة األحداث، أي: الصغار، ويقال: هذه 
اايت، وال يقال: حادثة إال ألمر له خطورته؛ إذًا: معىن هذا أي: من أمر الدين. وأييت احلدث يف حوادث، أي: جن

اصطالح الدين مبعىن نقض الوضوء كما جاء عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
وادث مثل: أو جرمية قتل، جرمية سرقة، أو قال: )ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ(، وحنن قلنا: احل

حوادث تقع، مثل حوادث املرور، وتصادم السيارات، لكن ليس املراد هذا يف احلديث، وقد سئل أبو هريرة عن 
احلدث فقال: )فساء أو ضراط(، فاحلدث كلمة عامة لكن املراد هبا هنا حداثً خمصوصاً ينقض الوضوء. وجاء يف 

رجم اليهوديني الذين زنيا، قال الراوي: )قد أحداث مجيعاً( فهل هو احلدث الذي عناه أبو  صحيح البخاري، يف قصة
هريرة   ال، بل معناه حداثً آخر وهو الزان، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ائتوين أبعلم رجلني عندكم، فأيت 

ابن عمر : )جاء اليهود إىل رسول هللا برجل  هبما، فقال: ما جتدون حكم هذا عندكم يف التوراة (، إىل آخره، فقول
وامرأة قد أحداث( فهذا حدث غري احلدث الذي يف حديث أيب هريرة. ويف غزوة األحزاب قال صلى هللا عليه وسلم: 
)من أييت ابخلرب ( ، فقام حذيفة ، قال: )اذهب وائتين خبرب القوم وال حتدثن حداثً( ، وهل قوله: )ال حتدثن حداثً( هو 

دث الذي يف حديث أيب هريرة أو حدث اليهودي واليهودية  ال، ولذا قال: وهللا! لقد رأيت أاب سفيان ينادي يف احل
القوم: الرحيل، وهو على راحلته، وإهنا ملعقولة، فأخذت سهماً من كنانيت ولو شئت لقتلته، ولكن تذكرت قول رسول 

ة القتل أو السرقة أو نقض الوضوء أو إتيان موجب حلد، كلها هللا: )وال حتدثن حداثً(، فكل هذا يسمى حداثً، فجرمي
تسمى حداثً، ونقول عند ذكر احلدث يف الفقه: احلدث األكرب واحلدث األصغر، فأي األحداث املراد هبا هنا يف 

 قوله: من أحدث  ما هو احلدث الذي حيدث يف أمران  وما هو أمران  
  
   
 

 معىن )أمران( يف هذا احلديث
   



مر( مفرد ألوامر، وأييت مفرد ألمور، يقال: أمرت أمرًا، وصدرت أوامر، وتقول: حدث أمر وأمور كثرية، فأمر مفرد )أ
أوامر مبعىن: تعليمات، وهي ضد النواهي، ويكون مبعىن أمور أي: أحداث حتدث. و)أمران( هنا من القسم الثاين، 

ن الذي حنن عليه، وماذا يقصد ابلشأن الذي حنن عليه  وليس من ابب األوامر والنواهي، ولكن )أمران( أي: الشأ
حنن يف أحد أمرين: إما أمر الدنيا، وإما أمر الدين. وأمر الدنيا يشاركنا فيه كل العامل، املسلم والكافر فيه سواء، 

من وأمور الدنيا ليست خاصة ابملسلمني بل هي عامة، فاألكل والشرب ليس من أمران خاصة، والسفر واحلضر ليس 
أمران خاصة، والنكاح والطالق ليس من أمران خاصة، والدواء والصناعة ليس من أمران خاصة. إذًا: أمور الدنيا 

ليست من أمران خاصة، ولكنها عامة للعامل كله؛ ألن أمر احلياة يقتضيها. فقوله: )يف أمران( معناه: يف الشأن اخلاص 
و الدين وليس متعلقاً ابلدنيا، ومن هنا ال جيوز إلنسان أن يقول بنا وهو الدين. إذًا: احلدث مرتبط بشيء خاص وه

عن أمر من أمور الدنيا: هذا حمدث.. هذا ممنوع.. هذا رد، ال؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )من أحدث 
ائل: هذه يف أمران(، من قبل كنا نسافر على األقدام ونركب الدواب، مث جاءت السيارات والطائرات، فهل يقول ق

أحدثت وهذه حمدثة مل تكن موجودة زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ال، وليس ألحد حق يف ذلك، بل جاء ما 
يرد عليه من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث صحيح أنه قال: )أنتم أعلم بدنياكم مين(؛ ألهنا أمور 

وترية ومنهج واحد، بل لكل بلد منهجه يف حياته، وحىت الصناعات ال الدنيا، وأمور الدنيا يف العامل كله ليست على 
تتفق يف أحناء العامل. فالشرع احلنيف ترك أمر الدنيا للناس يف دنياهم على ما تقتضيه مصاحلهم، أما أمر الدين فهذا 

 هلل. 
  
  
 

 ال يوجد بدعة حسنة يف الدين
   

أحدث شيئاً كان معدوماً، وجاء بشيء حادث مل يكن موجوداً من قال: )من أحدث يف أمران( أي: من أوجد وابتكر و 
قبل يف الدين، )فهو رد( مبعىن مردود. ما هي األحداث اليت ليست من أمر الدين  ابختصار: كل جديد تراه وتسمع 

ناً هلل، فينظر عنه فيما يتعلق ابلتعبد، ويرجى فيه ثواٌب عند هللا، أو خيشى برتكه عقاب من هللا، أي: يفعله العبد تدي
هل هو مما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم ال  وقد قال مالك رمحه هللا: ال يصلح آخر هذه األمة إال ما 

أصلح أوهلا. وقال مالك أيضاً: من سن سنة وظن أهنا حسنة فقد زعم أن حممدًا خان الرسالة؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل 
[، فالذي أييت بشيء 3ُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا ]املائدة:يقول: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت لَ 

جديد، ويقول: هذا من عندي، اعملوا به، وهو سنة حسنة، نقول له: هذا الذي جئتنا به، ملاذا جئت به  هل الدين 
مال الدين، فإن قال: الدين كان انقصاً وأريد أن أكمله، نقول: كفرت انقص وتريد أن تكمله به، أو هو زائد على ك

بكتاب هللا؛ ألن هللا يقول: )أكملت( )وأمتمت(. وإذا قال: إنه زائد عما جاء من عند هللا، فنقول: كذبت بكتاب 
أصل له يف الدين،  هللا؛ ألن الشيء الكامل والتام ال يقبل زايدة، إذاً: ال ميكن ألحد أن أييت بشيء ويستحسنه وال

 ويكون حسناً أبدًا. 
  
  



 
 املصاحل املرسلة ليست من البدع

  
وأشكل على بعضهم هذا فقال: كيف تقولون: ال إحداث وال بدعة حسنة، بينما جاء عن أمري املؤمنني عمر رضي 

اعات أوزاعاً، مث قال: نعمت هللا عنه أنه مجع الناس على إمام واحد، يف الرتاويح يف قيام الليل حينما كانوا يقومون مج
البدعة  فكيف مساها بدعة ووصفها أبهنا نعمة، والنعمة ضد النقمة والبأس  اجلواب: من جاء بعمل مل يكن سابقاً، 

ولكنه من أمر الدين مبعىن: مل خيالف نصاً يف كتاب هللا، ومل يعارض نصاً من سنة رسول هللا، بل يؤيد وخيدم ما جاء به  
ة رسوله، فهذا من أمران وليس بعيدًا وال غريباً عليه. ومن هنا قالوا: لقد مجع القرآن ومل يكن جمموعاً كتاب هللا وسن

من قبل، فهل كان مجع القرآن حداثً يف ديننا  نعم هو أمر جديد، ولكن الصديق رضي هللا عنه ملا أشار عليه عمر 
 صدر أيب بكر ملا قاله عمر، ووافق زيد وأبو بكر بذلك نظروا يف ذلك، فإذا مجع القرآن من صلب الدين، فشرح هللا

عمر فيما قاله، فهل كان القرآن مدوانً من قبل  ال، تدوينه حمدث، ومجعه يف صحف شيء جديد حمدث مل يكن من 
قبل، ولكنه نصر للدين ومن صلب الدين؛ ألنه حيفظ الدين بكليته، وحيفظ كتاب هللا من الضياع. وكذلك السنة هل  

موعة ! ما كان هناك صحيح البخاري ومسلم، وال السنن كلها، وما كان هناك املسندات: مثل مسند أمحد، كانت جم
مل تكن هذه العلوم مدونة، ومن مث مجعت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وميكن أن نقول: بداية تدوين السنة  

ا قالوا: أكثرت اي أاب هريرة ! فقال: مل يكن أحد أحفظ كان يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لقول أيب هريرة مل
مين إال عبد هللا بن عمرو بن العاص ؛ ألنه كان يكتب وأان ال أكتب. وملا قالوا لـعبد هللا بن عمرو : )إنك تكتب كل 

 حقاً( شيء عن رسول هللا، ورسول هللا بشر يغضب ويرضى، فسأل رسول هللا، فقال: اكتب، فإين وهللا! ال أقول إال
. إذًا: تدوين السنة كان من قبل، وقد كتب رسول هللا للعمال ما يتعلق أبنصباء الزكاة، وما يتعلق مبقادير الدايت، 
إىل غري ذلك. مث وجد بعد ذلك علم النحو، وعلم الفقه، وعلم األصول، وعلم املصطلح، وكل هذه العلوم دونت 

ن صلب الدين  من صلب الدين. إذاً: قوله: )من أحدث يف أمران( فيما بعد، فهل هذه حمداثت يف الدين، أو هي م
أي: شيئاً جديدًا ال صلة له ابلدين، )فهو رد(، أما إذا كان من صلب الدين أو خيدم ما جاء به الدين، فليس ردًا. 

كما فعل عمر رضي وكما قالوا يف مجع القرآن الكرمي ومل يكن موجوداً، كذلك أيضاً تدوين الدواوين أبمساء اجملاهدين  
هللا تعاىل عنه، فإنه سجل أعطيات املهاجرين واألنصار فيما يتعلق ابلغنائم وابلفيء. يقولون يف األصول: اإلسالم جاء 

جبلب النفع ودفع الضر، فكل ما فيه جلب نفع للمسلمني فهو داخل يف ديننا، ولكن النفع ليس مرتوكاً ألهواء 
الدين، وهذا ابب املصاحل املرسلة، وهو مفتوح على مصراعيه، فكل مصلحة مل  الناس ولرغباهتم، ولكن ما شهد به

ينفها اإلسالم، وإن مل أيمر هبا، لكنها ختدم جانباً من اجلوانب اخلمسة اليت جاء اإلسالم حبفظها وتدعيمها، وشرع 
دوين العلوم اليت ختدم احلدود حلفظها، فجمع القرآن وتدوين السنة وعمل الدواوين كل هذا حلفظ الدين، وكذا ت

القرآن الكرمي، وحفظ العقول بتحرمي كل ما يضيع العقل، وكذلك حفظ النفس، وحفظ األموال، وحفظ األعراض، 
 وحفظ األنساب، فكل ما يعني على حفظ هذه األمور فهو من الدين؛ ألن اإلسالم جاء بذلك كله. 

  
  
  

 [2احلديث اخلامس ] -شرح األربعني النووية 



 
 ع شرح حديث: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(َتب

 
...... 
 

 احملداثت قد تكون يف العبادات أو املعامالت
  

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد: ما هي احملداثت  هي: كل ما كان 
اب وال سنة. فإذا جاء إنسان أبمر جديد يف عبادات أو يف يف أمر الدين مما مل يكن من قبل، ومل يشهد له كت

معامالت، فعمله مردود، فإن جاء بعبادة مل تكن معروفة من قبل فهي رد، وإن جاء مبعامالت وعقود بني الناس مل 
نت تكن موجودة فهي رد، وتكون العبادة ابطلة ويكون العقد فاسدًا. يذكر العلماء من احملداثت: صالة الرغائب وكا
معروفة يف بعض البلدان سابقاً، حيث تصلى يف شهر رجب، فيجتمع الناس يف املساجد ويصلون صالة الرغائب 

ويفعلون كذا، ويقولون كذا، فهذه بدعة مردودة على أهلها؛ ألهنا حمدثة يف الدين، ومل يوجد نص يف كتاب هللا وال يف 
مة أنه كان يفعل ذلك يف تلك الليلة ابلذات. ومن سنة رسول هللا يدل عليها، وال ثبت عن أحد من سلف األ

احملداثت ما كان يفعله بعض الناس يف الشام والعراق من التعريف ليلة عرفة يف األمصار، فكانوا يوم عرفة جيتمعون 
بعد العصر يف املساجد تشبهاً أبهل عرفات يف أرض عرفات، وكل ذلك ليس من الدين يف شيء. وممن أييت ابلبدع يف 

دين من يدعون التصوف وليسوا بصوفية، وإمنا أيتون مبا حرم هللا زاعمني أنه من الدين والدين بريء منه، ويشهد ال
على ذلك قول بعض علماء الصوفية الصادقني: كل عمل أو كل دعوى ليس عليها شاهدا عدل من الكتاب والسنة 

ة، استحسنتها من فكري، نقول له: ال. وقد عاب فهي مردودة. فإذا جاء رجل وقال: خذوا هذه العبادة، فإهنا حسن
أهل السنة على املعتزلة وغريهم التحسني والتقبيح العقليني، فقالوا: العقل ال حيسن وال يقبح، ولكن يستحسن ما 
حسن الشرع، ويستقبح ما قبح الشرع. إذا كانت العقود على مقتضى كتاب هللا ال غرر فيها وال ضرر وال ضرار، 

أكل ألموال الناس ابلباطل فهي صحيحة، أما إذا كان العقد يشتمل على ضرر وضرار، فهل جيوز برضا وليس فيها 
املتعاقدين  ولو تعاقد اثنان على شيء ولكن فيه ضرر على إنسان، أو تعاقدا على شيء هنى عنه الشرع، فهل نقول  

رجع رجال القانون عن هذا، وأحلقوا يف القانون كما يقول أهل القانون: العقد شرعة املتعاقدين  ال. واآلن احلمد هلل 
املادي: العقد شرعة املتقاضيني ما مل يتعارض مع املصلحة، ولكن نقول هلم: أي املصاحل تريدون، فالبد أن تقيد 

 ابملصاحل الشرعية. عقد الراب بني اثنني، فهما حني يتفقان على مخسة يف املائة أو اثنني يف املائة، أليس هذا برتاضي
الطرفني  نعم، وهل تراضي الطرفني على الراب يبيح هذا العقد  ال، بل هو فاسد، وكل عقد توجه النهي إليه يف ذاته 
فهو فاسد، وال ينفذ مقتضى العقد. لو أن إنساانً ابع بيعتني يف بيعة، أو ابع حالاًل وحراماً، فهل ينعقد هذا العقد 

ي موجهاً لعني املنهي عنه أو موجهاً لوصف خارج عنه، وهذه قضية وهل يصح  اختلف العلماء فيما إذا كان النه
َعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ أصولية توضيحها كاآليت: قال هللا سبحانه: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاسْ 

النداء للصالة فحكمه ابطل؛ ألن هللا قال: )َذُروا اْلبَـْيَع( أي: اتركوه. ولو [، فإذا بعت عند 9َوَذُروا اْلبَـْيَع ]اجلمعة:
تعاقدا على دار أو على سلعة يف هذا الوقت الذي هنى هللا عن البيع والشراء فيه، فحكم هذا العقد أنه ابطل. هللا 

تابياً من أهل الذمة، وجاء ليدفع الثمن، سبحانه وتعاىل حرم اخلمر واخلنزير وامليسر، فلو ابيع املرء رجاًل يهودايً أو ك



فنقصت عليه القيمة، فدفع إليه زق مخر بتمام القيمة، فاخلمر منهي عن بيعها وشرائها، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: )لعن هللا ابئعها ومشرتيها...( إىل آخره، وهل النهي عن بيع اخلمر يساوي النهي عن العقد عند النداء ليوم 

معة أو خيتلفان  إذا نظران إىل النهي عن البيع والشراء وقت النداء للجمعة، هل هو منهي عنه لذات املبيع  مبعىن اجل
أنك إذا اشرتيت ثوابً عند النداء، هل النهي لعني الثوب هذا، أو النهي ألمر آخر، وهو عدم االشتغال عن الذهاب 

من أجل اجلمعة، واجلمعة أمر خارج عن املبيع، ولكن حينما أخذت إىل اجلمعة  النهي عن البيع والشراء عند النداء 
 زق اخلمر يف الثمن فالنهي موجه للخمر لكوهنا مثناً يف بيت أو ثوب، فالنهي لعني اخلمر. 

  
  
 

 ىت يقتضي النهي فساد العقد، ومىت ال يقتضيه م
   

سلمني، فمن ابع مخرًا أو اشرتاها فالعقد ابطل، إذا كان النهي موجهاً لذات املنهي عنه فهو ابطل فاسد إبمجاع امل
ومن ابع ميتة أو اشرتاها فالبيع ابطل، ومن ابع خنزيرًا أو اشرتاه فالبيع ابطل، ومن ابع ملك غريه مما ال ميلكه فالبيع 

انً أو ابطل، ولكن إذا اشرتى وابع وقت النداء يوم اجلمعة ففيه خالف، وإذا ابع ملك الغري فهل النهي لكونه حيوا
ثوابً أو لكونه اعتداء على ملك الغري  لكونه اعتداء على ملك الغري، والغري خارج عن صلب العقد، ولو أن الغري 
وافق وأمضى هذا البيع، فمن العلماء من يقول: يصح البيع وميضي ابلعقد األول؛ ألن املالك قد أجاز. من عقد 

 -ومنهم احلنابلة-ملعقود عليه، ولكن ألمر خارج عنه، فمن العلماء عقدًا وقت النداء إىل اجلمعة، فالنهي ال لذات ا
من يلحق املنهي عنه لوصف خارج عنه مبا هني عنه لذاته، ولذا عندهم لو اغتصب سكيناً وذبح هبا شاة، فالشاة 
ميتة؛ ألنه منهي عن غصب السكني، واجلمهور يقولون: ال، ذبيحة الشاة حالل، وهذا مغتصب السكني، فحق 

لغصب لصاحب السكني، وهذا آمث الغتصابه سكيناً، أما الشاة فقد أريق دمها ابلسكني، وكل ما أهنر الدم وقطع ا
الودجني فهو حالل. وكذلك هناك من يقول: العقد صحيح ولكنه آمث؛ ألنه انشغل به عن صالة اجلمعة، ولذا لو أن 

ح؛ ألن املرأة والصيب ليس عليهما مجعة. إذًا: ننظر يف  هذا العقد بعينه أمضاه امرأَتن أو صيب وامرأة، فالعقد صحي
كل العقود، إن كان العقد منهياً عنه لذاته فهو ابطل وحرام وال يفيد التملك، وإن كان لوصف خارج عنه أو الزم له 

ضي، ففيه خالف بني األصوليني؛ فمنهم من جيعله كاملتوجه لذاته فهو ابطل عندهم، ومنهم من يقول: جانب العقد مي
وجانب االعتداء أيمث عليه، وتقدم يف أصول الفقه حكم الصالة يف األرض املغصوبة، فاملسلم منهي عن الغصب، 
ومأمور ابلصالة، فهل الصالة يف األرض املغصوبة صحيحة أو ابطلة  عند احلنابلة أن صالته ابطلة؛ ألنه بصالته 

حد ! ولكن غريهم يقولون: هو غاصب وآمث سواء انم يثاب، وابغتصابه يعاقب، فكيف يثاب ويعاقب على فعل وا
أو لعب أو جلس، وليس الغصب موقوفاً على الصالة، وهو مطالب ابلصالة سواء يف أرض مملوكة له أو حرة أو 

مغصوبة، فالصالة يف طريقها تسقط الفرض عنه، والغصب يف طريقه حياسب ويعاقب عليه. ويقولون ابنفكاك اجلهة، 
منفك اجلهة عن املنهي عنه، فالعقد صحيح وهو آمث، وإن كانت اجلهة غري منفكة عنه فهو ابطل وال  فإذا كان النهي

ينفذ فيه أو ال ينتج نتيجة التعاقد، وهذا الباب من أدق األمور يف األصول، فحديث: )من أحدث يف أمران ما ليس 
قط الواجب، وال تقبل، وترد على صاحبها. فإذا  منه فهو رد(، فإن كان عقدًا ال يفيد التمليك، وإن كان عبادة ال تس

كان احملدث األول الذي جاء ابحلدث والبدعة، وأخذها الناس عنه، عمله رد عليه، فما حكم من َتبعه عليها  إن 



الذي أييت بعد احملدث األول يقول: أان ما أحدثت، وهذا موجود من قبل. فماذا نقول له  نقول: أنت ومن أحدثها 
األوىل سواء؛ ألن عملك اآلن ليس من أمران فهو رد أيضاً، وكل من ادعى تقليداً لغريه فيما ليس من أمر يف اللحظة 

الدين، فيقال له: أنت ومن قلدته عملكما مردود؛ ألنه إحداث يف أمران ملا ليس منه. وعلى ذلك فمن أحدث يف 
حداث مجع املصلني يف رمضان على إمام أمران ما كان منه فليس مبردود، كإحداث تدوين القرآن يف صحف، وكإ

واحد، وكإحداث تدوين العلوم والكتب والفنون اليت ختدم املصلحة العامة، سواء كان ديناً أو دنيا، وكذلك كل ما 
فيه مصلحة املسلمني من تدوين الدواوين وبناء املدارس اليت متأل العامل اآلن، واملعاهد، والكليات، وإحداث العلوم 

فيها ملصلحة اإلنسان، فهل هذه من أمران أو خارجة عن أمران  كلها داخلة يف أمران. أما إذا درس شيئاً  اليت تدرس
خيالف الدين، فنقول: هذا حدث ليس من أمران. إذًا: ما أحدث وكان من أمران فليس مردودًا بل هو مقبول، وابهلل 

 تعاىل التوفيق. 
  
  
  

 ه(املقصود بقول أهل احلديث: )متفق علي
  
قال النووي رمحه هللا: رواه البخاري و مسلم ، وهناك اصطالح آخر فيما يرويه البخاري و مسلم فيقال: متفق  

عليه. فـالنووي مسى الشيخني اجلليلني، ومها يلتزمان الصحة، فال يورد البخاري وال مسلم يف صحيحيهما إال احلديث 
م ما يتكلم يف سنده، فنقول: مسلم أييت ابحلديث األصلي يف الصحيح. قد يقول قائل: وجدان يف بعض أحاديث مسل

القضية مث يتبعه مبتابعات وشواهد، وهي ليست األصل يف الباب ولكن شواهد وتوابع، فقد يتساهل يف الشواهد ويف 
يف  التوابع، أما يف أصل الباب فليس فيه ضعيف قط. مث ذكر رواية أخرى فقال: ويف رواية لـمسلم ، يعين ال توجد

البخاري ، فهما قد اتفقا على الرواية األوىل: )من أحدث يف أمران ما ليس منه فهو رد(، وانفرد مسلم ابلرواية الثانية، 
وال توجد عند البخاري وهي: )من عمل عماًل(، وعماًل نكرة، وهو مفعول به، والنكرة تفيد العموم، مبعىن: أي عمل  

يف احلديث األول قال: )من أحدث يف أمران(، وهنا قال: )من عمل عماًل كان، والقول والفعل والرتك من العمل، 
ليس عليه أمران فهو رد(، وإذا جئنا إىل هذه الرواية مع تلك، جند هنا: )من عمل عماًل(، وهناك: )من أحدث( فقد 

لرواية الثانية يكون اإلحداث بدون عمل يدعو إليه وبدون أن يعمل، لكن نقول: هو عمل أيضاً؛ ألنه تكلم به، وا
تشمل من فعل فعاًل ولو مل يكن قوالً، ولو مل يدع إليه أحدًا، بل هو جمرد عمل يعمله لكنه ليس من أمر اإلسالم، 

وهذا حيتم على املسلم قبل أن يقدم على أي عمل أن ينظر، هل عليه أمره صلى هللا عليه وسلم أم ال  فإن كان عليه 
عمت، والبد أن يشهد له ما جاء به صلى هللا عليه وسلم سواء كان نصاً أو قياساً أمره صلى هللا عليه وسلم فبها ون

يلحق الفرع أبصل سابق أو كان عليه سلف األمة. واخلالصة هي: الرجوع إىل كتاب هللا وسنة رسوله فيما يتعلق أبمر 
 الدين ومصلحة العباد، وابهلل تعاىل التوفيق. 

 
 
  

 األسئلة



 
...... 
 

 ة اخللفاء الراشديناملقصود بسن
   

السؤال: ما معىن سنة اخللفاء الراشدين  اجلواب: أوصاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنة اخللفاء الراشدين، 
وقد قدمنا مراراً أن سنة اخللفاء الراشدين تبني سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، بل إن أقوال وأفعال أصحاب رسول 

تبني لنا سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهلذا يقول األصوليون: من األصول اليت يشرع  هللا صلى هللا عليه وسلم
عليها األحكام: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وهذا متفق عليه، وذكروا من غري املتفق عليه: قول الصحايب إذا 

أو خيالفه صحايب آخر فهو حجة يعمل به،  مل يوجد له خمالف من الصحابة، فقول الصحايب وفعله إذا مل خيالفه نص
ويكون دلياًل للتشريع، ودليالً على جواز الفعل الذي فعله الصحايب رضي هللا تعاىل عنه، وقد قال صلى هللا عليه 

وسلم: )خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم( فذكر ثالثة قرون، وهي القرون املشهود هلا ابخلريية، فما  
ن يف تلك القرون من أمر الدين والدنيا فهو جائز إىل يوم القيامة، ولكن النظر فيما حدث من األمور الدنيوية اليت كا

مل تكن من قبل، هل نتقبلها أم ال  ننظر إن كانت حمضاً من أمر الدنيا فال أبس، وإن كانت هلا عالقة ابلدين.. هلا 
هة من التشبه بغري املسلمني فنرتكها؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم عالقة ابلعمل.. هلا عالقة ابلتعبد.. فيها شب

هنى عن التشبه أبهل الكتاب فيما خيتصون به، ولو كان يف أمور الدنيا، يقول الفقهاء: لو شربت احلليب الصايف 
م فهذا حرام، أي: واملاء النقي، يف كئوس وأوان على شكل كئوس وأواين الفساق الذين يشربون فيها اخلمر متشبهاً هب

الصفة اليت تشبهت هبا، وهكذا لبس الزانر، ولبس القبعة اليت هي خاصة ابملشركني، فال ينبغي ذلك. إذاً: احلالل 
بذاته لو جاء يف صورة التشبه العمد بغري املسلمني فهو حرام. وقوله: رد، مبعىن مردود، مثلما تقول: سد مبعىن 

أحدث، )من أحدث يف أمران( و)من( مثل )ما( كالمها من صيغ العموم، )فهو  مسدود. وكلمة: )رد( راجعة على ما
رد( فيه ضمري مسترت، يعود على ما، يف قوله: )من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( أي: هذا احملَدث مردود 

م قطعاً، لكن قد أتيت على صاحبه، وإذا قلنا: يعود على )من( أي: مردود قوله عليه، وال يدل على الردة عن اإلسال
الردة من شيء آخر، إذا جاء مثاًل بشيء وقال: هذا فرض، أو جاء إىل ما أوجب هللا وقال: هذا ليس بواجب، فهذا 

جاء حبدث، ولكن عارض به ما هو معلوم من الدين ابلضرورة، فهي ردة عن اإلسالم عياذاً ابهلل، ومن الردة بعض 
  يف املواريث، وتغري ما أنزل هللا، وهذا هو عني الردة عن كتاب هللا. القوانني يف بعض البالد اليت تغري

  
  
  

 معىن قول عمر يف صالة الرتاويح: نعمت البدعة
   

السؤال: كيف يوجه العلماء قول عمر : نعمت البدعة  اجلواب: يقول اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: البدعة من حيث 
فهي بدعة لغوية وبدعة شرعية، والبدعة اللغوية: هي وجود ما مل يكن موجوداً  هي هلا مدلوالت كما قلنا يف احلدث،

[ أي: أوجدها على غري مثال سابق 101على غري مثال، كما جاء يف قوله تعاىل: َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرِض ]األنعام:



م على إمام واحد، وهو أمر حمدث ال حياكيها، وهنا كذلك من حيث الصورة فقد كانوا يصلون أوزاعاً وأشتاَتً، فجمعه
قدمي، وعمر نظر إىل املدلول اللغوي فجمعهم على إمام واحد، وجعل إحداثه بدعة لغوية، وقال: نعمت البدعة؛ ألهنا 
توافق مقصود الشرع من الدين؛ ألن اجتماع الناس على إمام واحد هو من اإلسالم، أما تركهم أوزاعاً يذهبون ليتبعوا  

الصوت، ويصبحون شيعاً وأوزاعاً يف املسجد، فهذا ينايف اإلسالم، فجمعهم على إمام واحد من  كل قارئ حسن
أمران، فـعمر رضي هللا تعاىل عنه قال: نعمت البدعة، ومساها بدعة؛ ألهنا مل تكن هلا صورة سابقة، واألصل يف ذلك 

ب إىل قيام الليل، وثبت عن رسول هللا قبل املشروعية؛ ألن الرسول ندب إىل قيام رمضان، وهللا سبحانه وتعاىل ند
ذلك أنه صلى قيام رمضان أبانس يف املسجد النبوي مجاعة. إذًا: أصل املشروعية موجود، وفعل عمر من أمران، 

 وليس خارجاً عنه. 
  
  
  

 معىن حديث: )هلك املتنطعون(
  

مة مط، ملا يكون يف يدك مطاط وتشده السؤال: ما معىن حديث: )هلك املتنطعون(   اجلواب: كلمة: نطع مثل كل
تقول: مط، فتنطع، أي: زاد فيما شرع هللا، فهو حني يتوضأ يفعل كذا وكذا من الزايدة، وكذلك يف كل أعماله يزيد  
كذا وكذا، وقد قال عليه الصالة والسالم: )إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهرًا أبقى(، وتعرفون حديث الثالثة النفر 

إىل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسألوا عن أعماله فتقالوها! فقال أحدهم: أان أقوم الليل وال  الذين جاءوا
أانم، وقال اآلخر: أان أصوم النهار وال أفطر، وقال اآلخر: أان ال آيت النساء، وهذا تكليف للنفس فوق طاقتها، فلما 

قال: )لكين أانم وأقوم، وأصوم وأفطر، وآيت النساء، فمن أخرب بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس و 
رغب عن سنيت فليس مين( وليس من التنطع زايدة الرغبة يف اخلري، ومن التنطع: السؤال عن كل صغري وكبري، 
واخلوض يف دقائق األشياء. وابهلل تعاىل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه 

 م. وسل
  
 
 

 [1احلديث السادس ] -شرح األربعني النووية 
   

)...  شرح حديث: )إن احلالل بنين وإن احلرام بنين
...... 

 معىن احلالل واحلرام
   

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
 عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فهذا احلديث السادس من هذه اجملموعة املباركة عن ونبينا حممد صلى هللا



أيب عبد هللا النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن احلالل بنين وإن 
اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن  احلرام بنين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن

وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى أال وإن 
محى هللا حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي 

البخاري ومسلم . يعترب هذا احلديث عند العلماء ركن من أركان اإلسالم، وفيه مباحث  القلب( رواه الشيخان
(، يقول العلماء: حرف إن من أدوات  عديدة، من جوانب متعددة. قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن احلالل بنين

ا قالوا يف قول الشاعر: جاء سليك التوكيد، واخلرب يلقى مؤكدًا لالهتمام به، أو لتنزيل السامع منزلة الغافل لينبه، كم
عارضاً رحمه إن بين عمك فيهم رماح األصل: بنو عمك فيهم رماح، فجاء إبن؛ ألنه جاء معرتضاً برحمه، وكأن عدوه 

ليس مستعدًا للقتال والدفاع، فكان يف منزلة املستهرت بعدوه املتغافل عن سالحه، وهذا احلديث يشري إىل أمور يغفل 
 يعلمهن كثري من الناس(، فجاء يف ابدئ األمر أبداة التوكيد تنبيهاً للسامع ألول وهلة، وكان مقتضى عنها الناس: )ال

( ولكن جاء إبن قبل اجلملة ليؤكد مضمون هذا اخلرب، ويسرتعي  ، واحلرام بنين إلقاء اخلرب عادايً أن يقول: )احلالل بنين
ب ضرب نصر، َحلَّ حيَُِل كَضَرَب َيضِرُب، وَحلَّ حَيُُل كنصر االنتباه إليه. واحلالل ما أحله هللا، وأصل حلن من اب

ينُصر، قالوا: الالزم من ابب ضرب، واملتعدي من ابب نصر، تقول: حلن احلبل حُيله حاًل؛ ألنه متعٍد إىل احلبل، 
أي يصري حالاًل، وتقول: حلن ابملكان حيل، يعين: نزل به، واحلالل مادة مستقلة بذاهتا، تقول: حلن هذا الشيء حِيل 

وال تقل: حُيل، بل حل احلالل حِيل، مبعىن ثبت احلكم ونزل واستقر، كمن أييت إىل مكان وحيل به ويستوطن ويستقر، 
( من البيان والوضوح، ويقابل هذا: )وإن  فال يتغري هذا احلكم وال يتحول. )إن احلالل( هو: ما أحله هللا صرفاً، و)بنين

( واحلرام هو: املمنوع، ومن شواهد ذلك: جالت لتصرعين فقلت هلا: اقصري إين امرؤ صرعي عليِك حرام  احلرام بنين
يعين: ممنوع، ومنه: حرمي البيت الذي ميتنع الدخول إليه، ومنه: حمارم اإلنسان وحرمه املمنوعات على غريه، ومنه: 

 بني وواضح. حرمة الرجل، أي: أهنا حمرمة وممنوعة على غريه، فاحلرام ما حرمه هللا، وهو 
  
 
  

 معىن الشبهات
 

قال: )وبينهما أمور مشتبهات(، ومل يقل: متشاهبات، وفرق بني املتشابه واملشتبه، قال هللا يف وصف مثار اجلنة: ُكلََّما 
َها ِمْن مَثََرٍة رِْزقًا قَاُلوا َهَذا الَِّذي رُزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا ]ا [ أي يقولون: الذي أكلنا قبل 25لبقرة:ُرزُِقوا ِمنـْ

هذا هو شبيه به ولكن ليس هو، فمتشابه أي: بعضه يشابه بعضاً، وهذا يدل على وجود شيئني، ولكن مشتبه هو يف 
ذاته، وليس هناك طرف اثن، واملادة متقاربة، فاملشتبه هو: ما يدور بني طرفني متغايرين يشبه هذا من جهة، ويشبه 

، فيصبح يف نفسه مشتبهاً، خبالف املتشاهبني، مثل: أخوين توأمني يكوانن متشاهبني، ولكنهما هذا من جهة أخرى
متغايران، كل واحد بشخصية مستقلة، لكن األمر املشتبه يدور بني أمرين متغايرين، أيخذ من هذا بوجه، وأيخذ من 

ن أحكام الشريعة، ومن معاين القرآن، ما هو هذا بوجه، فيصبح مشتبهاً يف ذاته. يقول اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: م
بني واضح ليس فيه شبهة وال يعذر أحد جبهله، سواء كان يف األوامر أو كان يف النواهي، وتفسريه تالوته، وذلك مثل 

[، وقوله: َوَّلِلَِّ َعَلى 183:[، وقوله: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم ]البقرة43قوله تعاىل: َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ]البقرة:



[، فكل هذا من األمور الواضحة، وكذلك يف احملرمات قوله: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم 97النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت ]آل عمران:
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخْلِنزِيِر ]املائدة: ُكُم الطَّيِنَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََوارِِح [، وقوله: َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ لَ 3اْلَميـْ

[، فهذا بني واضح ال لبس فيه، وقوله: ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم 4ُمَكلِنِبنَي تـَُعلِنُمونـَُهنَّ ممَّا َعلََّمُكُم اَّللَُّ ]املائدة:
[، فاحلالل واضح بني ال شبهة فيه، واحلرام 15ِمْن ِرْزِقِه ]امللك:[، وقوله: فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا 57]البقرة:

[، 33[، وقوله: َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس ]اإلسراء:32واضح بني ال شبهة فيه، ومثل قوله: َوال تـَْقَربُوا الزِنىَن ]اإلسراء:
. 12وقوله: ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا ]احلجرات:  [، فهذا حرام بنين

  
  
 

 أقسام تفسري القرآن
  

قسم واضح ال  -1يقول ابن تيمية رمحه هللا: ال يعذر أحد جبهله، وقال ابن عباس تفسري القرآن على أربعة أحناء: 
قسم تعلمه العرب من  -2يعذر أحد جبهله، وهو أصول وعموم ما شرع هللا سبحانه وتعاىل من األوامر والنواهي. 

[ قال: الفاكهة عرفناها، وأما 31تعاىل عنه ملا نزل قوله تعاىل: َوفَاِكَهًة َوَأابًّ ]عبس: لغتها، كما يف قصة عمر رضي هللا
األب فوهللا ما نعرفه، حىت جاء أعرايب إىل املدينة يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )ايرسول هللا! إين 

ومثال آخر: )ذو( الطائية اليت مبعىن الذي،   تركت انقيت ترعى األب( قال عمر : فعرفت أن األب هو: مرعى اإلبل.
كان ابن عباس يستشهد على معناها بقول الشاعر عندما ختاصم مع آخر يف بئر فقال: فإن املاء ماء أيب وجدي 

بئري ذو حفرت وذو طويت يعين: بئري اليت حفرهتا واليت طويتها، وهذا القسم تعرفه العرب من لغتها على ما وضع 
قسم ال يعلمه إال الراسخون يف العلم، وهذا القسم ال يعلمه كثري من الناس، مثاله: قصة املرأة  -3رب. هلا يف لغة الع

اليت وضعت محلها بعد زواجها بستة أشهر، وجيء هبا إىل عثمان رضي هللا تعاىل عنه، فأراد أن يرمجها؛ ألن املعهود 
لتسعة بثالثة أشهر، فظن الناس أهنا تزوجت وهي عند الناس أن املرأة تلد بعد تسعة أشهر، وهذه وضعت قبل ا

حامل يف ثالثة أشهر، فجاء علي فقال: اي أمري املؤمنني! ال ميكن أن ترمجها؛ ألهنا قد تكون ولدت ألقل مدة احلمل، 
قال: وما أقل مدة احلمل  قال: هللا سبحانه وتعاىل جعل ألقل مدة احلمل ستة أشهر، فقد تلد املرأة لستة أشهر، 

[، وقوله: 15ل: وأين هذا يف كتاب هللا  قال: يف قوله سبحانه وتعاىل: َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهًرا ]األحقاف:قا
َضاَعَة [، وقوله: َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرَّ 14َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ ]لقمان:

-[، واحلوالن الكامالن أربعة وعشرون شهرًا، فإذا كان للفصال أربعة وعشرون شهرًا فيبقى للحمل 233]البقرة:
ستة أشهر، وهي الباقية من الثالثني، فكف عنها عثمان رضي هللا تعاىل عنه، فهذا األمر ما كل  -وهو قسيم الرضاعة

كما قال يف أول سورة آل عمران: ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب قسم استأثر هللا بعلمه،   -4الناس يعرفونه. 
َنِة  ُ َواْبِتَغاَء أَتِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ ِإالَّ اَّللَّ

[، قيل: الوقف على لفظ اجلاللة مث يستأنف كالماً جديدًا: َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ 7]آل عمران:
هذا  [. العلماء يبحثون7[، وقيل: الوقف على قوله: َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم ]آل عمران:7ِمْن ِعْنِد رَبنَِنا ]آل عمران:

يف علم الكالم، هل الراسخون يف العلم يعلمون أتويله للعطف على لفظ اجلاللة، أو ال يعلمون أتويله للوقف على 
لفظ اجلاللة  كال الوقفني صحيح كما كان يقول والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه، وعلى الوقف على 



ليت يئول إليها الشيء، وهذا ال نعلمه، وذكروا من ذلك صفات هللا لفظ اجلاللة يكون معىن )أتويله(: احلقيقة ا
[، فال يعلم من أين يكون 22سبحانه وتعاىل اليت ال يدركها العقل، كقوله: َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا ]الفجر:
[، 10َيُد اَّللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم ]الفتح: جميئه ! وحديث: )ينزل ربنا إىل مساء الدنيا( كيف تسع الدنيا رب العاملني  وقوله:

[، حقيقة الصفة يف ذات هللا ال يدركها العقل البشري، وهللا يعلمها، قالوا: 5وقوله: الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى ]طه:
[، 15ا أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن ]حممد:ومن ذلك قوله تعاىل يف وصف مثار اجلنة: َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيهَ 

[ ومن لْب خالص، ومن مخر 15ماء الدنيا إذا وقف قلياًل أسن وتغري وتعفن، قال: َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى ]حممد:
حقيقة ذاك  سائغ، وكل هذه املسميات هلا نظائرها يف الدنيا، ولكن هل هي اليت يف الدنيا  ال إمنا جمرد االسم، أما

َها َوال يُنزُِفوَن  اللْب وحقيقة ذاك العسل وحقيقة ذاك اخلمر فال يعلمه إال هللا، وقد بنين أن تلك اخلمر ال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ
[، بينما مخر الدنيا ينزف ويسكر هبا، ويصيب شارهبا الصداع، إذًا: ال تساويها يف احلقيقة، وإن اشرتكت 19]الواقعة:

: )ال يعلم أتويله( أي: مآله وحقيقة أمره إال هللا سبحانه جل جالله. إذاً: بعض األمور مشتبه، تدور يف امسها، فمعىن
 بني احلالل واحلرام، وال يعلم هذا املشتبه كثري من الناس. 

  
  
  

 حكم ترك الشبهات
  

ل بني مشروع، وحرام بني قال: )فمن اتقى الشبهات( ما يتعلق مبا بني الناس ينبغي أن يتقيه، فاألمور ثالثة: حال
ممنوع، ووسط مشتبه، فماذا يكون موقف املسلم فيها  أييت احلالل الواضح البني احلل، ويرتك احلرام الواضح البني 

التحرمي، والوسط ماذا يفعل فيه  أأيخذه َترة، ويرتكه َترة  ال، بل قال: )فمن اتقى الشبهات فقد استربأ( أي: سلم 
كون حد الشبهات  العلماء يبينون على سبيل املثال كيف يكون حد هذا الشيء املشتبه بني من احلرام، لكن كيف ي

احلالل واحلرام، فإذا قلنا: املنطقة ثالثة أمتار، مرت للحالل، ومرت للحرام، ومرت يف الوسط للمشتبه، واملشتبه رمبا 
ويكون أقرب إىل احلرام؛ ألنه مشتبه بني طرفني يتزحزح إىل احلالل ويكون أقرب إىل احلالل، ورمبا يتزحزح إىل احلرام 

متغايرين. مثالً: لو أن إنساانً َتجرًا يبيع العسل والسمن واللْب واخلمر، فماله الذي يكتسبه فيه حرام وفيه حالل، 
ف ففيه شبهة بقدر مبيع اخلمر؛ ألن احلرام خمتلط بكامل املال، لو كان عنده ألف درهم، كم تكون نسبة احلالل الصر 

واحلرام الصرف  هل تستطيع أن تقول: قيمة اخلمر إىل حد عشرة يف املائة أو عشرين يف املائة، وقيمة السمن 
والعسل ثالثني أو مخسني أو سبعني يف املائة، وعشرة يف املائة مشتبهة بينهما، األلف يف يدك ماذا تقول فيه  فيه 

ليلة، وقد تقرب إىل احلرام ألهنا كثرية، وهلذا يقول الغزايل شبهة من مثن اخلمر، لكن قد تقرب إىل احلالل ألهنا ق
وغريه: إذا عرفت إنساانً يتعامل حبالل وحرام فإن يف ماله شبهة، وهذا املشتبه إىل أي حد  هل متتنع ابلكلية عن أن 

 آيت هبذا املثال تتعامل معه  وهل متتنع ابلكلية عن أن أتكل طعامه وتقبل ضيافته  أو يكون هناك جزء فيه حالل  أان
ألبني أن املشتبه ليس على خط واحد بني احلالل واحلرام، لكنه كالزئبق َترة مييل إىل جانب التحرمي فيكون أقرب إىل 
احلرمة، وَترة مييل إىل جانب احلالل فيكون أقرب إىل التحليل، والشبهة تقوى وتضعف. قال هللا: َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل 

[، لو أخذت كلب الصيد أو طائر الصيد أو أخذت سهمك 4الطَّيِنَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََوارِِح ]املائدة: ُأِحلَّ َلُكمُ 
وكنانتك وخرجت إىل الرب فرأيت الصيد، ورميت السهم قائاًل: ابسم هللا، هللا أكرب، وجئت إىل الصيد ووجدته قد 



، ولو جئت إىل الصيد ووجدت ه جرحياً وكان بوسعك أن تذكيه، ولكنك تركت تذكيته حىت مات، مات، فهذا حالل بنين
، ولو جئت إىل الصيد وقد غاب عنك يف املزرعة أو غاب عنك وراء اجلبل، ومن الغد لقيته فوجدت  فهذا حرام بنين
فيه سهماً آخر لشخص آخر، ووجدته ميتاً، فهل مات من سهمك أو من سهم اآلخر  فهذا مشتبه، سهمك وسهم 

متساواين، هل أتكل منه  ال، قد يكون من سهم غريك وليس صيدك، وإمنا مسى عليه غريك وقتله. ولو رميتة  اآلخر
ابلسهم وغاب عنك، مث وجدته غارقاً يف غدير من املاء، فهل مات بسهمك أم ابملاء  ال تدري، فوجود سهمك داع 

ل البني وبني احلرام البني، فيتجاذب إىل هذا وإىل هذا، للحلية، ووجوده غارقاً يف املاء داع للحرمة، ففيه شبه بني احلال
 مثل عوامل املغناطيس اليت تتجاذب الشيء ويكون بينهما على السواء، فهذا مشتبه يرتك للشبهة. 

  
  
 

 مىت يكون ترك الشبهة واجباً 
   

و حرام، وكما قالوا: جيب ترك املشتبه والرتك للشبهة قد يكون واجباً متعيناً كما قالوا: ما ال يرتك احلرام إال برتكه فه
لو اشتبهت مذكاة مبيتة، كما لو أعطاك إنسان فخذ كبش، وبعد قليل أعطاك رجل آخر فخذ كبش أخرى، وأنت 
تعلم أنه يستبيح أن أيكل امليتة، وصار عندك اآلن هذا اللحم وهذا اللحم، اي ترى! أيهما من حلم امليتة وأيهما من 

فيحرم عليه وطء األجنبية اتقاء  -وهذا مثال مذكور يف أصول الفقه-ا: إذا اشتبهت أخته أبجنبية املذكاة ! وكما قالو 
ألخته. وكذلك اشتباه املغصوب ابحلالل، واشتباه سطل ماء طهور ميكن أن تتوضأ وتغتسل وتشرب منه، بسطل آخر 

سطلني، كما لو كانت إىل جهة مثله جاء إنسان فبال يف أحد السطلني، مث جاء شخص ال يعلم وغري مواضع ال
الشرق والغرب، فجاء واحد وحوهلا مشااًل وجنوابً، وأنت كنت تعلم أن الذي يف جهة الشرق هو الذي فيه البول، 
، وذاك طهور بني، ولكن اآلن اختلفت عليك السطول ومل تعد تدري ابلنجس، حيث مل يتغري طعمه  فهذا جنس بنين

ن حتدد أيهما الطاهر، فهل جيوز لك أن تتوضأ بواحد منهما  حصل خالف بني وال لونه وال رحيه، فلم تستطع أ
الفقهاء يف ذلك فقيل: يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، هذا حاجة إىل ذكر اخلالف، ولو كان عندك إانءان فيهما 

ما فقلت: عسل، ومها بشكل واحد، وحجم واحد، وجاء إنسان ووضع السم أمامك يف أحد الطبقني، مث ذهبت عنه
السم يف الذي يف اجلهة الغربية، والطبق الذي يف اجلهة الشرقية سليم ليس فيه سم، وأان جائع أريد أن آكل، فجئت 
ووجدت الطبقني منحرفني، تغريا عن وضعهما، فال تدري أين الذي كان يف الغرب وأين الذي كان يف الشرق  فهل 

منهما؛ ألنه اشتبه عليك احلالل ابحلرام. يقول العلماء يف مسألة إذا  ميكن أن متد يدك إليه  مستحيل أن تذوق واحداً 
قتل الرجل عبداً: هل فيه الدية أو فيه القصاص  هناك من يقول: فيه القصاص؛ ألن النفس ابلنفس، وهو قول ابن 

يباع  حزم ومن يوافقه. واجلمهور يقولون: ال، هو وسط اجتمع على شبهني من طرفني خمتلفني: فمن حيث أنه
ويشرتى ويوهب ويكون من املرياث، فيشبه األموال واملتاع، ومن أتلف متاعاً فعليه قيمته ابلغة ما بلغت. ومن جهة 

أنه يقيم الصالة، ويصوم رمضان، ويذكر هللا، وأنه مكلف ابلعبادات أشبه اإلنسان، ومن قتل إنساانً فحكمه  النـَّْفَس 
ل على وجهني خمتلفني، يشبه كل وجه جانباً من اجلانبني، فكان فيه قياس الشبه،  [، إذاً: اشتم45اِبلنـَّْفِس ]املائدة:

كما يقول األصوليون، فمن غلب شبه اإلنسان احلر أحلقه ابلدية، ومن غلب شبه املتاع واملال غلب فيه جانب 
 القيمة، ولو بلغت قيمته أكثر من دية احلر. 



  
 
  

 بهةعدم الطمأنينة عالمة على الوقوع يف الش
   

بنين لنا صلى هللا عليه وسلم حكم الشبهات، وما دام أنك لست من القليل الذين يعلمون حكم هذا املشتبه، فعليك 
الكف والرتك، وقد جاء يف احلديث و سيأيت إن شاء هللا: )الرب ما اطمأنت إليه النفس(، حينما جتد الصدر مشغوالً 

الت وترددات: تقدم أو حتجم.. جيوز أو ال جيوز  عرفت عندها أن النفس وفيه زوابع، وفيه أمواج تتالطم، وفيه انفعا
مل تطمئن؛ ألن الطمأنينة االستقرار، أما حركة الرتدد، وحركة القلق، وحركة االضطراب، وحركة االنفعال بني حالل 

الة والسالم: وحرام، فهذه عالمات الشبهة، إذا وجد هذا االضطراب ارتفعت تلك الطمأنينة، كما قال عليه الص
)واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس( فاألمر تعمله خفية، وال حتب أن أحدًا ينظر إليك؛ ألنه فيه 
إمث. إذًا: الرب ما اطمأنت إليه النفس، فإذا وجدت يف النفس طمأنينة فهو واضح بعيد عن املشتبه، وإذا وجدت يف 

 هو حالل أو حرام  فلو أقدمت عليه فستجد نفسك قلقلة.  نفسك شبهة، وترددت يف أصل األمر هل
  
  
 

 [2احلديث السادس ] -شرح األربعني النووية 
 

)...  َتبع شرح حديث: )إن احلالل بنين وإن احلرام بنين
...... 

 الرتغيب يف اتقاء الشبهات
  
د: فإن اتقاء الشبهات معراج أو حلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعا  

سلنم أوله يف األرض وآخره يف السماء، فبعض الناس يرى الكبرية العظيمة )كذاببة على أنفه قال هبا هكذا( كما جاء 
يف احلديث، وبعض الناس يرى الشبهة كأهنا جبل على رأسه، وما كل الناس يف اتقاء الشبهات سواء، يوجد أشخاص 

فثت عليها ابهلواء أتثرت، كاملرآة الصقيلة يف الشتاء إذا جعلتها إىل فمك وتنفست، خيرج من نفسياهتم شفافة، لو ن
املعدة خبار، فيتكاثف مع برودة اجلو على املرآة فيعمل مثل السحابة، فبعض الناس من شفافية نفسيته وحتريه 

األمر عنده واسع، فالناس ليسوا سواء. للحالل فإن الشبهة تؤثر فيه كسحابة حرام، وبعض الناس يبلعها وال يبايل، و 
وأقرب مثال عندان قصة أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه عندما جاءه خادمه بطعام، فلما أكله أتثرت نفسه، سبحان هللا! 

الطعام ما وصل إىل جوفه إال وأحس حبساسية، فنادى الغالم وقال له: تعال! من أين هذا الطعام ! قال: كنت يف 
فلقيين اآلن، وأعطاين حلواانً فاشرتيت به كذا  -يعين: خدع الرجل-ت لرجل، وأان وهللا! لست بكاهن اجلاهلية تكهن

وكذا، فوضع أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه أصبعه يف حلقه واستقاء ما أكله، فما الذي حرك نفسية أيب بكر من هذا 
تعاىل عنه أرسل غالمه ليأتيه حبليب من إبله،  الطعام  هل كان فيه ملح زايد أو شطة أو شوك ! كذلك عمر رضي هللا



فذهب وجاء فلما شرب احلليب استنكر طعمه، قال: تعال اي غالم! من أين جئتين هبذا احلليب  قال: وهللا! أرسلتين 
آتيك حبليب من إبلك، فوجدت الرعاة قد أبعدوا هبا، ولقيت إبل الصدقة على املاء فقلت: احلبوا يل، فحلبوا يل، 

بلْب من إبل الصدقة، فقال أمري املؤمنني: آكل الصدقات  أحس يف نفسيته هذه احلساسية، وميكن نسمي  فجئتك
هذه احلاسة السادسة حاسة احلالل واحلرام، ال يكشفها ابرومرت وال ترمومرت وال أي شيء من هذه املقاييس املادية 

خلفة، واحلرارة، والربودة، لكن احلالل واحلرام مهما كانت، وهي تكشف األمور العضوية، والكثافة، والدسومة، وا
فهي أمور حكمية واردة على العني الواحدة. إذاً: اإلحساس والتوقف عند املشتبهات ليس كل الناس فيه سواء، فأميا 

إنسان صفت نفسه، وتعود أكل احلالل، ونشأ على احلالل فأقل شبهة تؤثر على نفسه. أبو حنيفة كان َتجر بز، 
ه ثوب فيه عيب، فجعله يف جانب، وهو آخر ثوب عنده من ذلك الصنف وكان معه يف احملل من يعمل وكان عند

معه، فذهب أبو حنيفة ليقيل مث رجع فإذا الثوب الذي عزله يف جانب غري موجود، فسأل عنه فقال العامل: بعته، 
مل -ي فيه  قال: ال، وهل فيه عيب  قال: بكم بعته  قال: كما نبيع الثياب. قال: هل أخربت املشرتي ابلعيب الذ

لكن أاب حنيفة تصدق بكامل قيمة الثوب، وكان ميكن أن يتصدق بقيمة العيب فقط ولكن فعل ذلك  -يدر العامل
ورعاً منه. ويذكرون عن اإلمام أمحد رمحه هللا أنه ُخبز عجني بيته يف بيت فالن فامتنع أن أيكل منه؛ ألن فالانً يف ماله 

هللا! بعضنا قد أيتيه خبز وإدام وشراب من رجل يف ماله شبهة فيتلقاه بكل رحابة صدر. وإىل عهد شبهة. سبحان 
قريب كان الشيخ حممد بن تركي شديد الورع، وأهل املدينة يعرفون ورعه وزهده يف هذه األمور، فقد كان ورعاً إىل 

يويف هذا املقام حقه، ولكن عليه ابملقاربة كما  حد بعيد. يتعني على املسلم أن يتقي الشبهة، وال يستطيع اإلنسان أن
يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف الصدر، وكرهت أن يطلع الناس 
، ويقدم عليه كل إنسان، واحلرا م عليه(. وهذا هو التقسيم الثالثي، وبيان موقف األمة من هذه األقسام: احلالل بنين

، جيب أن حيجم عنه كل إنسان، وبينهما أمور مشتبهة، إن نظرت إليها من جهة قد تكون حالاًل، وإن نظرت إليها  بنين
من اجلهة الثانية قد تكون حراماً، إذًا: ماذا تفعل ! القليل الذين يعلمون حكمها كما قال: )ال يعلمهن كثري من 

و األمة من هذا القليل الذي يعرف حقيقة املشتبه، وإليه يرجع الناس(، ومفهوم ذلك أن يعلمها القليل، وال ختل
الناس، فإن كنت أنت من هذا القليل، حتريت وحتققت مث بعد ذلك أقدمت على مقتضى ما علمت، وإن كنت من 

 الكثريين الذين ال يعلمون حكم هذا فموقفك منه الكف، )من ترك شيئاً هلل أبدله هللا خريًا منه(. 
 
 
  

 بضرب األمثالالتعليم 
  

مث ذكر يف هناية هذا احلديث التشبيه البليغ الواضح البني، وضرب األمثال من أساليب النيب صلى هللا عليه وسلم، 
وكذلك ورد يف القرآن الكرمي ضرب األمثلة، وتشبيه األمر املعنوي ابحملسوس، ليصبح واضحاً ظاهرًا لكل الناس، من 

ًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُـُيوِت لَبَـْيُت  ذلك قوله تعاىل: َمَثُل الَِّذينَ  اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت بـَيـْ
ْيِه ِإىَل اْلَماِء [ وقوله تعاىل: َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّ 41اْلَعْنَكُبوِت ]العنكبوت:

ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه ]الرعد: [ ، ماء يف قاع البئر أو يف النهر أو يف الغدير وهو بعيد عن ملس اليد، فيأيت 14لِيَـبـْ
كما -رجل يبسط كفه إليه ويفتح فمه، وينتظر املاء أن أيتيه!! واملاء لن أيتيه إذا انداه أبداً، ولكن كأن هذه صورة 



كاريكاتورية إلنسان عطشان، ويتخذ طريقاً غري الطريق الذي يوصله إىل املاء، وهنا يبني   -ون يف العصر احلديثيقول
صلى هللا عليه وسلم أن هذه األمور املشتبهة ينبغي لإلنسان أن يبتعد عنها؛ ألن من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، 

يقولون: منطقة حمايدة، ال تقرهبا؛ ألنك إن دخلت تلك املنطقة  فيجب عليك أن جتعل بينك وبني احلرام حاجزًا، كما
مل يبق ما حيجزك عن احلرام، فإن زلت القدم زلت يف احلرام، أما إذا جعلت منطقة حمايدة وكنت خارج املنطقة، فإن 

ل يف احلرام، زلت قدمك زلت يف هذه املنطقة املشتبهة وترجع، لكن إذا اقتحمت املنطقة املشتبهة فزلت القدم فستنز 
على سبيل املثال: هناك رأس جبل عنده هاوية، وهناك حافة حاجزة عن تلك اهلاوية، فإذا مشيت من وراء احلافة، 

وصرت تلعب ومترح خلفها، فإن سقطت وقعت على هذا احلاجز، لكن إذا مشيت فوق هذا احلاجز، وصرت تلعب 
مى إن ابتعد عن احلمى كان يف عافية من احلمى؛ ألنه بعيد عليه، فإن زلت قدمك وقعت يف اهلاوية، والراعي حول احل

جدًا، لكن إن جاء على حدود احلمى فهل يضمن أن غنمه لن تفر إىل احلمى  ال، وإذا فرت واحدة منها إىل احلمى 
د فامللك سيعاقبه وأيخذ غنمه كله، لكن إن بعد مسافة مائتني أو مخسمائة مرت، فمهما شذت شاة عن الغنم لن تبع

عن مائة مرت، وميكنه أن يدركها قبل أن تنزل إىل احلمى، وهكذا. مث أتى صلى هللا عليه وسلم ابلتشبيه التمثيلي فقال: 
)أال وإن لكل ملك محى(، وال ميكن ألحد من الرعية أن يقتحم محى امللك، ومحي احلمى مشروع، فقد كان للرسول 

وادي الفرع، وكان حيمي إلبل الصدقة مواطن خاصة ترعى فيها صلى هللا عليه وسلم محى جهة النخيل، ومحى جهة 
وال يدخل فيها نعم الناس. وتقدم معنا قصة أنعام عثمان و عبد الرمحن بن عوف يف درس املوطأ، فحماية احلمى 
إلبل الصدقة أو للمصاحل العامة مشروع ال لألفراد ليستغلوه دون اآلخرين، وجيوز أن يكون للملك محى لدوابه 

ملصاحله؛ ألهنا تعود على مصاحل األمة، وهللا سبحانه له محى يف خلقه، ما هو احلمى الذي محاه هللا، ومنع الناس أن و 
يدنوا منه  محى هللا هي حمارمه، ليست أبراٍض وال بساتني، وال مراٍع، رغم أن األرض كلها ملك هلل، ولكن هللا محى 

صول يف حكمة التشريع: ما أقامه هللا من حدود على احملارم فقد جعله ومنع وحرم احملارم، ومن هنا يقول علماء األ
لتلك احملارم محى، وحنن نعلم أن احملارم تدور حول األداين والعقول واألنفس يف الدماء واألموال واألعراض 

ن الدين عياذاً واألنساب، فحرم هللا الردة محاية للدين، ومحى الردة البدع، فحرم البدعة؛ ألهنا تسوق إىل الردة ع
ابهلل، وعقوبة املرتد القتل حلديث: )من بدل دينه فاقتلوه(، ومن ابتدع ال يقبل عمله، حلديث: )من عمل عماًل ليس 

[، 45عليه أمران فهو رد(، وحرم قتل النفس وإراقة الدماء، وجعل فيها القصاص قال هللا: النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس ]املائدة:
جر  -وهو ليس قتاًل للنفس-تدي عليها ابلضرب؛ ألنك إن اعتديت عليها ابلضرب وجعل للنفس محى، فال تع

الضرب إىل ضرب أكثر إىل أن يصل إىل ضربة قاضية، وحرم هللا الزان، وجعل فيه حد اجللد أو الرجم، وجعل للزان 
امرأة إال كان  محى، إن ابتعدت بعيداً عن هذا احلمى سلمت، فقال عليه الصالة والسالم: )ال خيلون رجل مع

[، وقال سبحانه: َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت 30الشيطان اثلثهما(، وقال هللا تعاىل: ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم ]النور:
وجعل له  [، فإذا كنت بعيداً عن هذا احلمى سلمك هللا من الزان، فالزان حرمه هللا31يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ ]النور:

محى ووقاية، منطقة حمايدة، ومنطقة صيانة، فإذا مل خيل ابمرأة، وغض بصره، فهل يصل إىل الزان  ال يصل إىل الزان. 
وكذلك يف األموال حرم السرقة، وجعل للمال محاية، فنهى عن الغش وعن التدليس، وعن كل ما يسمى أكل أموال 

ستربأ، ومن ابتعد عن محى هللا سلم أن يقع فيه؛ ألنه إذا مل خيل ابملرأة، الناس ابلباطل. إذًا: من اتقى الشبهات فقد ا
ومل يقع بينهما شيء من املالمسة ال يصل إىل الزان، لكن إذا اجتمع هبا وخال هبا، ووقع بينهما ما دون الزان فما الذي 

حلفظ الضرورات اليت جعل هللا سيمنعه وحيجزه عن الزان  ال شيء، وهذا يسميه العلماء: التكميالت، أي: تكميالت 
هلا احلدود للزجر عنها. )أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى هللا حمارمه( يعين: إذا كانت هناك حالة مشتبهة بني أن 



تكون من حمارم هللا أو من املباحات فعليك أن تستربئ لدينك وترتك األمور املشتبهة حىت ال تقع يف محى هللا الذي 
 حرمه عليك. 

  
  
  

 صالح األعمال بصالح القلب وفسادها بفساده
  

مث ذكر منطلق اتقاء الشبهات، واألصل يف ذلك وهو: القلب، فقال: )أال وإن يف اجلسد مضغة( ما عالقة هذه 
املضغة يف احلمى ويف احملارم  ألن اتقاء الشبهات ليس عمل اجلوارح بقدر ما هو عمل القلب؛ ألن اتقاء الشبهات 

، وتقوى هللا حملها القلب، )أال وإن يف اجلسد( عموماً من شعره إىل إىل ظفر رجله )مضغة( واملضغة تشبيه بتقوى هللا
بقدر ما يكون القلب، علماً أبن قلب كل حيوان بقدر قبضة يده، فقلب الطفل الصغري بقدر قبضة يده وهكذا قلب 

احليواانت، )أال وإن يف اجلسد مضغة( أسلوب الفيل بقدر خفه، وقلب البعري بقدر خفه، وهذا مقياس يف مجيع 
تقليل، أي: أهنا من أصغر األعضاء املوجودة يف اجلسم، فهي أصغر من الكبد، ورمبا تكون أصغر من الطحال يف 
بعض احلاالت، مع أن القلب أكرب من الطحال نوعاً ما، وأصغر من الرئة، وأصغر من اليد، وأصغر من الرجل، 

ه املضغة صغري حجمها ولكن عليها مدار صالح العبد. )إذا صلحت صلح اجلسد كله( وأصغر من الرأس، فهذ
صلحت من الناحية الصحية فيكون القلب سليماً، ومن الناحية االعتقادية فيكون القلب نقياً طاهرًا، األمران معاً، 

جلسم كله إال ما ندر يف ويتفق األطباء اآلن أبن مريض القلب يعترب مريض اجلسم كله، وأن صحيح القلب صحيح ا
بعض اجلوانب، فصحة القلب دليل على الصحة العامة ابجلسم، ولكن األصل أن املراد هنا: الصحة املعنوية، وهي 

صحة اإلميان والعقيدة، وقوة اليقني ابهلل، فإذا صلح القلب مع هللا سبحانه؛ صلح هذا اجلسد يف أعماله، وكان 
 عاىل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.سلوكه صاحلاً خالصاً لوجه هللا ت

  
  
  

 ترك املشتبهات مراعاة حلال اجملتمع
   

ذكران أن لكل ملك محى، وقلنا: إن امللك قد حيمي بعض املواطن لرعي دوابه، وقد حيمي بعض املواطن ملواقف 
العامة. وقوله عليه سياراته، وقد حيمي بعض املواطن ملوارد مستودعاته، وكل هذا من احلمى الذي يكون للمصاحل 

الصالة والسالم: )استربأ( أي: طلب الرباءة، مثل: )استغفر( طلب املغفرة، وقوله: )واستربأ لعرضه( هذا واجب على  
كل مسلم كما ال ينبغي أن ختالف عادات جمتمعك أبمر فيه شبهة وإن كان على حقيقته ليس منظوراً، ولكن فيه 

إن كانت يف حقيقتها ليس فيها حمظور، يفسر لنا ذلك ما جاء عنه صلى هللا شبهة، فينبغي أن تتقي تلك الشبهة، و 
عليه وسلم )أنه كان معتكفاً، وجاءت صفية رضي هللا تعاىل عنها لتزوره، ومكثت عنده، مث قام معها لياًل ليقلبها إىل 

فمشى  -لشرق فالشمالوكان بيتها مشايل املسجد، فحجرات رسول هللا كانت حتيط ابملسجد من القبلة فا-بيتها 
معها من حمل معتكفه يف املسجد إىل بيتها، فأحس برجلني ميشيان وراءه، فقاصر اخلطوات حىت حلقا به مث التفت 



بني هلم حقيقة األمر وأهنا زوجه، وليس يف األمر أي لبس وال اشتباه، ولكن الناس -إليهما، فقال: إهنا صفية ، 
فقاال: سبحان هللا، اي رسول هللا! فقال: ال، أان خفت  -رجالً ميشيان يف الليل!عندهم فيها شبهة، إذا رءوا امرأة و 

عليكما أن يطرأ عليكما شبهة فتهلكا(، فعلى كل إنسان أن يستربئ لعرضة، فمثاًل مشي الرجال مع النساء يف 
ل لك أن منتصف الليل فيه شبهة، فلو أخذت زوجتك تتمشى يف ذلك الوقت ويدك يف يدها، وهي زوجتك وحي

تضع يدك يف يدها أو على كتفها لكن أمام الناس هل تستسيغه العامة ! هل يستسيغه الناس ! هل جيوز مروءة ! ال، 
فمن حق هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أن يوقفوك، ويسألوك: من هذه املرأة اليت معك  تقول: زوجيت، 

ت نفسك يف موقف الشبهة، فال ينبغي لك أن تفعل ذلك، فيقولون: هات البطاقة، من حقهم هذا؛ ألنك أوقف
وجيب عليك أن تبتعد عن مواطن الشبهة، إذا كان مثالً يف بلد من البلدان سوق العسل وسوق السمن وسوق 

اخلمر، فجاء إنسان مسلم وقال: أتفرج على سوق اخلمر! معلوم عند الناس أنه ال مير هبذا السوق إال زبون هذه 
أريد أن اتعظ هبؤالء املبتلني، الذين عافاان هللا مما ابتالهم به!  -وهللا-من حقك أن متر هبا وتقول: أان  احملالت، فهل

نقول لك: ال، هذا موقع فيه شبهة، وال جيوز لك أن متشي فيه. كان هناك مجاعة يسمون املالتية، أيتون أفعاالً يالم 
قالوا: حىت يقع الناس يف أعراضنا ابلغيبة فتكون لنا حسناهتم،  عليها الشخص، فقيل: مل تفعلون ذلك وقد هنيتم عنه 

لكن هذا تغرير ابلناس، وملاذا تضيعون على الناس حسناهتم  فال ينبغي هذا. إذًا: من ترك الشبهات فقد استربأ لدينه 
الذريعة هو أن ترتك وعرضه، ولو كان األمر الذي تركه ليس حراماً. ولذا يتوسع مالك رمحه هللا يف سد الذرائع، وسد 

من احلالل جزءًا ابتعادًا عن احلرام، وترتك بعض املباح ابتعاداً عما ليس مبباح، وهكذا يستربئ اإلنسان لدينه وعرضه، 
 لدينه فيما حقيقته مشتبه، ولعرضه حىت لو كان يف حقيقته حالل ولكن صورته صورة الشبهة، وهللا تعاىل أعلم. 

  
  

 
 األسئلة
 
...... 
 

 قلب كافر إىل مسلم هل يؤثر يف اإلميان  نقل
    

سؤال  -وهللا-السؤال: يف عمليات زراعة القلب، كيف يكون احلال إذا نقل قلب كافر إىل مسلم  اجلواب: هذا 
وجيه ووارد، فإذا كان صالح املسلم بصالح قلبه، فكيف مبا جاءان به العلم احلديث أو التكنولوجيا احلديثة من نقل 

لم إىل غري مسلم، أو بنقل قلب الكافر إىل املسلم، فهل يصبح الكافر مسلماً أو املسلم كافراً بنقل هذا لقلب املس
القلب أم ال  وما أثر نقل القلبني من مكاهنما  سئل عن هذا والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه يف أوائل 

[ قال: 14: َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن ]املطففني:هذه العمليات، فقال: يفسر هذه القضية قوله تعاىل
فالقلب إمنا هو وعاء جيعل فيه نور اإلميان أو معصية الكفر، وميكن أن نستشهد هلذا بقوله تعاىل: اَّللَُّ نُوُر السََّمَواِت 

ِمْصَباُح يف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنَـَّها َكوَْكٌب ُدرِنيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍِة َواأَلْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح الْ 
تُـَها ُيِضيُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه اَنٌر ]النور: [، فاملصباح يضيء ابلزيت الذي يوجد فيه، ولذا 35ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ



ل: اإلميان كالزيت النقي، فإذا جاء العمل الصاحل وجاء اليقني اشتعل ذلك الزيت، وأضاء القلب، واملعصية نقو 
تنكت يف القلب نكتة سوداء حىت تغطي النور الداخلي، كزجاجة الفانوس إذا كثر عليها الدخان حجبت النور 

والدم، أما حقيقة النور وحقيقة اإلميان فتبقى داخله، إذًا: لو نقل قلب املؤمن فإمنا تنقل البضعة، وينقل اللحم 
لصاحبها، وهكذا قلب الكافر ينقل السراج فقط أما الزيت فيبقى يف حمله، وهلذا ال أتثري لنقل قلب مسلم لكافر وال 

 لنقل قلب كافر ملسلم، وهللا تعاىل أعلم. 
  
 
  

 حكم نقل القلب
  

هذا واقع فعاًل  اجلواب: مسألة جيوز أو ال جيوز، أو صح أو ال  السؤال: ما حكم نقل القلوب وزراعتها طبياً  وهل
يصح، أو عاش أحد بعده أو مل يعش أحد بعده، سبق حبث هذا يف مؤمتر ماليزاي عام أربعة ومثانني، وقلنا: هذا من 

تعاىل أعلم، ومن  الرتف العلمي، وال يتأتى عملياً، والذين نقلت هلم قلوب وعاشوا أايماً إمنا هي حاالت قليلة، وهللا
انحية حكمه شرعاً فقد صدر حبث عن هيئة اإلفتاء يف جملة البحوث العلمية فيما يتعلق بنقل األعضاء، ومن شاء 

 فلريجع إليه. 
  
  
  

 إدراك اإلمام راكعاً 
   

د بتلك الركعة، السؤال: هل يشرتط ملن أدرك اإلمام راكعاً أن يدرك الطمأنينة مع اإلمام حالة الركوع  اجلواب: ال يعت
إمنا يعتد ابلركعة ملن أدرك اإلمام راكعاً، وركع معه، وأدرك معه طمأنينة، أما إذا جاء وركع، واإلمام رافع ومل يشرتك معه 

 يف الركوع، فال يعتد بتلك الركعة. 
  
 
  

 القراءة لألموات
   

، ولكنه أجاز قراءة القرآن على السؤال: هل ثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قرأ لألموات  اجلواب: ال
األموات عند االحتضار بسورة )يس(؛ ألهنا تسهل خروج الروح، أما بعد ذلك فالعلماء هلم كالم كثري يف ذلك، فمن 

 شاء فلريجع إىل اجملموع لإلمام ابن تيمية رمحه هللا، فقد أطال الكالم فيها يف كتاب اجلنائز من جمموع الفتاوى.
  
  



  
 [1احلديث السابع ] - النووية شرح األربعني

 
 متيم بن أوس الداري.. وحديثه يف اجلساسة

   
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد: قال رمحه 

يب رقية متيم بن أوس الداري هللا تعاىل يف احلديث السابع من األحاديث األربعني النووية: ]الدين النصيحة. عن أ
رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الدين النصيحة. قلنا: ملن  قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة 

يعده بعض العلماء ربع الدين، ومنهم  -السابع من األربعني النووية-املسلمني وعامتهم( رواه مسلم [. هذا احلديث 
كما قال صلى هللا عليه -وآخرون يعدونه ثالثة أرابع الدين، ولو قال قائل: إنه الدين كله من يعده نصف الدين، 

وسلم لكان حقاً، وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل من اجلميع. وقبل الكالم على احلديث نقول: جرت 
الرواة، ومن هذا القبيل: فإنه من  العادة على التنبيه على بعض النوادر أو بعض األشياء الغريبة فيما يتعلق ببعض

-املعلوم عند علماء التاريخ وعلماء احلديث أنه إذا ذكر متيم الداري ذكر معه حاالً خرب اجلساسة، وخرب اجلساسة 
عن فاطمة بنت قيس رضي هللا تعاىل عنها، أنه دخل عليها بعض التابعني وقال: حدثينا  -كما رواه مسلم مطوالً 

يعين: ال جتيئن بواسطة بينك وبني الرسول -ول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسندينه إىل أحد غريه حديثاً مسعته عن رس
فقالت: تزوجت  -صلى هللا عليه وسلم، بل حبديث تقولني: إنك مسعتيه مشافهًة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فحضر الناس املسجد وكنت يف صف النسوة خلف  فالانً وطلقين، وفالانً .. مث يف يوم اندى املنادي: الصالة جامعة،
القوم، فصعد صلى هللا عليه وسلم املنرب وتبسم، وقال: )أتدرون ملَ مجعتكم  ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة؛ ولكن 

حدثين متيم الداري بشيء كنُت حدثتكم مبثله، فأحببت أن تسمعوا. متيم الداري أن يتكلم فقام وقال: ركبنا سفينة 
وكلمة حبرية قيد ليبني أهنا سفينة كبرية تبحر يف البحار وليست سفينة هنرية صغرية متشي يف - ثالثني رجالً حبرية يف

 -يعين: رست السفينة-. قال يف بعض الرواايت: ركبنا البحر حينما اغتلم علينا، فهاج بنا شهرًا، حىت أرفْأان  -النهر
ُرب: مجع قارب، ومن املعروف اآلن أن مع البواخر الكبرية: قوارب القُ -إىل جزيرة، فجئنا وركبنا يف قـُُرب السفينة 

جناة، وتكون تلك القوارب متصلة ابلسفينة الكبرية حىت وقت احلاجة الطارئة إذا أرادوا أن يذهبوا إىل ماء خفيف إىل 
قـُُرب السفينة مث  فجلسنا يف -الشاطئ، والعمق ال حيتمل السفينة الكبرية فينزلوهنا لتكون أخف يف احلركة وأسرع

نزلنا إىل اجلزيرة. ويف بعض رواايته: فطلبنا املاء. وبعض رواايته: فانكسرت السفينة فركب البعض منا على لوح منها. 
اليعرف مؤخرها -كل تلك الرواايت: فجئنا تلك اجلزيرة، فلقَينا دابٌة أهلب كثيفة الشعر ال يُعَرف قـُُبلها من دبرها 

فقلنا: من أنِت  قالت: أان اجلساسة. قالت: ومن أنتم  وما خربكم  فذكرت لنا  -شعر فيهامن مقدمها من كثرة ال
رجاًل وقالت: ائتوا ذلك الرجل يف هذا الدير. فلما ذكرت لنا رجاًل خفنا منها، وظننا أهنا من اجلن، فأسرعنا إىل 

الركبتني إىل القدمني يف احلديد، فقال: من الدير، فوجدان رجالً أشد وأكرب ما يكون، موثوقة يداه إىل رجليه ما بني 
أنتم  فأخربانه أمر اجلساسة وقلنا: وجدان دابة صفتها كذا وكذا، مث قالت: هلموا إىل هذا الرجل يف هذا الدير، 

فخشينا منها، فمن أنت  فقال: أان املسيح، ومن أنتم  قلنا: قوم من العرب هاج بنا البحر وأرفأان إىل هذه جزيرتك، 
نا فيها. فقال: أما وقد علمتم مكاين، فإين أان املسيح، أسألكم عن خنل بيسان. قلنا: وعن أي شيء تسأل  قال: فنزل

هل يثمر إىل اآلن  قلنا: نعم يثمر. قال: يوشك أالَّ يثمر. مث قال: أسألكم عن حبرية طربية: أفيها ماء  قلنا: نعم، 



هل تسيل  وهل يزرع أهلها  قلنا: ماؤها  -يف أقصى الشام وهي عني-مليئة ابملاء. قال: أسألكم عن عني كذا 
يفيض، ويزرع أهلها على مائها. قال: يوشك أالَّ جتري، وأالَّ يزرع أهلها. مث قال: أسألكم عن النيب األمي: أظهر  

وه وقاتلهم. قلنا: نعم، ظهر يف مكة وهاجر إىل طيبة. قال: ماذا فعل مع العرب، هل قاتلوه وقاتلهم  قلنا: نعم، قاتل
قال: ماذا فعل معهم  قلنا: لقد نصره هللا عليهم وأظهره على كل من لقي وأطاعه العرب. قال: هذا خري هلم. مث 

قال: إنه املسيح، ويوشك أن حُتلَّ قيوده وأن يظهر. قال: فإذا خرجت فلن أترك قرية يف األرض إال وطئتها إال مكة 
مسلم : وطيبة. فإن على أنقاهبا مالئكة أبيديهم سيوف مصلتة. وبعض وطيبة. وبعض الرواايت: ويثرب. ورواية 

الروايت: ملك حيرسها بيده سيف مصلت، فإذا جئت إىل أحد أبواهبا ردين بسيفه. مث يقول متيم : أخرب الرسول صلى 
أن أخربكم  هللا عليه وسلم بذلك، فقال رسول هللا: هل كنُت حدثتكم مبثل ذلك من قبل  قالوا: نعم. قال: أحببت

خبرب متيم يطابق ما كنت أخربتكم به(. هذه نبذة عن قصة اجلساسة، ومسيت جساسة؛ ألهنا تتجسس األخبار للدجال 
عما حيدث عند الناس، أوردان هذا على غري العادة ألن اسم متيم الداري دائماً يصحبه خرب اجلساسة. ومتيم الداري 

هباً متعبدًا، قالوا: وملا أسلم جاء إابن عودة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضي هللا تعاىل عنه كان نصرانياً وكان را
من خيرب، وأسلم ومكث على االجتهاد يف عبادته، وكان يقوم الليل ورمبا قرأ القرآن كله يف ليلة، ورمبا قضى الليلة يف 

 تعاىل عنه إىل الشام ومات آية واحدة، فكان متعبدًا رضي هللا تعاىل عنه، مث خرج بعد مقتل عثمان رضي هللا
 بفلسطني. ......

  
 
  

 موافقة الواقع للخرب يزيد يف اليقني
  

وهنا يقول العلماء: ما احلاجة إىل عرض الرسول صلى هللا عليه وسلم خربًا عن متيم مع أنه كان خيرب أصحابه مبثل 
ا تزيد يف يقني املؤمن وتزيد يف إميانه، فهذا ذلك  نقول إن مثل هذه األخبار، وتلك القضااي اليت أييت الواقع يصدقه

اخلليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم أول من يؤمن بكل ما أخربه هللا به، وكان للمتقني إماماً، وكان أمة 
مصدقاً  قَاَل بـََلى َوَلِكْن  [ ألستَ 260وحده، ومع ذلك يقول: َربِن َأِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَومَلْ تـُْؤِمْن ]البقرة:

[، فاخلرب حينما أييت مساعاً ليس كاخلرب حينما أييت حساً مشاهدًا، )ليس اخلرب كالعيان(. 260لَِيْطَمِئنَّ قـَْليب ]البقرة:
وهلذا إذا جاء احملسوس الواقع مطابقاً ومصادقاً للخرب السماعي زاده قوة. فالرسول صلى هللا عليه وسلم حينما جيمع 
الناس وخيربهم مبا سبق أن حدثهم به هل كان الرسول يف شك من أمره  ال وهللا؛ ولكن أراد أن يعلن للناس واقعية ما  

 كان قد أخربهم به، وهذا يزيد يف يقني الناس مبا أخرب به الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم. 
  
 
  

 ميقني أيب بكر وعمر فيما أييت عن النيب صلى هللا عليه وسل
  



وإن كان بعض املؤمنني مبجرد أن يسمع اخلرب َلكأنه رأى بعينه، ونذكر من ذلك ما جاء عند ابن كثري يف البداية أن 
الرسول صلى هللا عليه وسلم ذات يوم قال: )إن رجالً كان فيمن قبلكم ركب بقرة فضرهبا فقالت: اي هذا! مل أخلق 

صلى هللا عليه وسلم: نعم. وأان أؤمن بذلك ومعي عليه أبو بكر  لذلك، فقال الناس: واعجبا! بقرة تتكلم ! فقال
، وما مها مثة، ورجل كانت له غنم، فجاء ذئب وخطف شاًة فأدركه وخلصها -أبو بكر وعمر ليسا حاضَرين -وعمر 

! ذئب منه، فالتفت إليه الذئب وقال: أنت خلصتها مين، من هلا حينما ال يكون هلا راٍع غريي! قالوا: سبحان هللا
يتكلم ! قال: نعم. وأان أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر ، وما مها مثة( وهنا يتجلى اليقني مبجرد مساِع اخلرِب. 

والصديق رضي هللا تعاىل عنه ملا أصبح النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب أبمر اإلسراء واملعراج وقام أهل مكة يصفقون 
وا: )امسع ماذا يقول صاحبك! قال: ما يقول  قالوا: يقول: إنه ذهب ويصفرون وذهبوا سراعاً إىل أيب بكر وقال

البارحة وأتى إىل بيت املقدس، وأسري به إىل السماوات، مث نزل إىل األرض وجاء يف ليلة، وحنن نضرب أكباد اإلبل 
ف تصدقه على مثل شهرًا ذهاابً وشهراً إايابً. قال: أقال ذلك  قالوا: نعم. قال: إَلن قاله فهو صادق. قالوا: كي

ذلك. قال: أان أصدقه على ما هو أبعد من هذا، أصدقه على خرب السماء، فكيف ال أصدقه على بيت املقدس ! 
 إذًا: بعض الناس يكون اليقني واإلميان عنده مبجرد مساع اخلرب وال يعرتيه أدىن شك. 

  
 
  

 يقني علي والزبري فيما أييت عن النيب صلى هللا عليه وسلم
  
علي رضي هللا تعاىل عنه ملا كتب حاطب كتابه ألهل مكة فيما يتعلق بتهيؤ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفتح و  

مكة، وسبق أنه صلى هللا عليه وسلم دعا هللا قائاًل: )اللهم عمِن عليهم األخبار(، ودعوته صلى هللا عليه وسلم غالباً 
وقال هلا: إن أوصلِته إىل أهل مكة فلك كذا وكذا،  -مسافرة أي امرأة-مستجابة، وأعطى حاطب الكتاب لضعينة 

فجاء جربيل عليه السالم وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهذا قال هللا يف حقه: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى 
ألمر إىل تثبت. فقال [ ال شك يف هذا وال حيتاج ا21[ وذاك قال فيه سبحانه: ُمطَاٍع مثَّ َأِمنٍي ]التكوير:3]النجم:

لـعلي والزبري: )أدركا الضعينة يف روضة خاخ، وخذا منها الكتاب(فأسرعا وأدركا الضعينة يف الروضة اليت أخربهم هبا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال علي : أخرجي الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. ففتشا الزاد والرحل ومل جيدا 

ستل علي سيفه، وقال: وهللا ما كذبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإنه لصادق، والبد شيئاً، فكادا أن يرجعا، فا
أن خترجي الكتاب، وإال فتشنا الثياب. فلم يكن علي رضي هللا تعاىل عنه يف شك من إخبار رسول هللا صلى هللا عليه 

، ما توقف حىت يفتش ويتيقن أهو وآله وسلم ! وقد هددها ابلقتل وجزم أبن الكتاب موجود؛ ألن الرسول صادق
 -وحتت الثياب ممنوع-موجود أم ال ! ال. وإمنا قال قبل أن يفتشها:)لتخرجن الكتاب أو ألفتشن حتت الثياب 

فأخرجته من عقاص شعرها(. فيقني علي رضي هللا تعاىل عنه بصدق اخلرب ومطابقته للواقع من رسول هللا صلى هللا 
 الكتاب، فما محله على أن جزم بوجوده وهدد املرأة حىت أخرجت الكتاب. عليه وسلم جعله كأنه يشاهد 

  
  
 



 مراتب الناس يف اليقني
   

الناس يف اليقني على مراتب، إذ يتفاوتون بقدر صدق اإلميان وقوته، وبعض الناس حيتاج إىل أتليف قلبه حىت ابملادة، 
عند  -كما يذكره العلماء-رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إىل أن يستقر اإلميان يف قلبه. وجاء أيضاً يف ابب طاعة

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْـتُـُلوا أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِداَيرُِكْم َما فـََعُلوُه ِإالَّ  ُهْم َوَلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا قوله سبحانه: َوَلْو َأانَّ َكتَـبـْ  َقِليٌل ِمنـْ
ْثِبيتاً ]النساء:َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخريْ  [، هذا يف سياق املنافقني. وقبلها قال جل شأنه: َأمَلْ تـََر ِإىَل 66ًا هَلُْم َوَأَشدَّ تـَ

ُروا َأْن َيْكُفُروا  الطَّاُغوِت َوَقْد ُأمِ الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم آَمُنوا مبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإىَل 
[ إىل قوله: َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر 60ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالاًل بَِعيدًا ]النساء:

نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتسْ  َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْـتُـُلوا أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا بـَيـْ ِليماً * َوَلْو َأانَّ َكتَـبـْ
ًرا هَلُْم وَ  ُهْم َوَلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخيـْ ْثِبيًتا ]النساء:ِمْن ِداَيرُِكْم َما فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمنـْ [. 66-65َأَشدَّ تـَ

 سبحانه وتعاىل كتب عليهم القتل كما كتب على اليهود من قبل يف توبتهم أو اخلروج من دايرهم كما خرج فلو أن هللا
املهاجرون من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضاًل من هللا ورضواانً، ما فعل هذا القتل أو اخلروج إال قليل منهم. جاء بعض 

، وقيل: إىل عمر ، وقيل: إىل بالل ، وقيل: إىل فالن، فقالوا: قيل: جاءوا إىل أيب بكر -اليهود إىل بعض املسلمني 
)واعجباً! حنن كلفنا أبن نقتل أنفسنا توبًة هلل ففعلنا، وأنتم أيتيكم رسول منكم تعرفونه وتؤمنون به وتتبعونه وال 

بقتل نفسي لفعلت، حتكمونه فيما بينكم ! فقال عمر رضي هللا عنه: وهللا لو أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قاله اليهود رد عليهم مبقالتهم،  -قاهلا يقيناً وامتثاالً -واحلمد هلل مل أيمران 

فقال: إن هذا اإلميان هلو يف قلوب بعض الناس كأمثال اجلبال(. أحيتاج إىل شواهد مادية ! ال. ولكن الرسول صلى 
ع الناس ألنه حيدثهم أبمر غيب وأبمر بعيد و.. و.. إىل آخره. فلما جاءت قصة متيم الداري ومسع هللا عليه وسلم مج

منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع الناس وأخربهم مبا رأى متيم . وهنا يقول بعض العلماء: الرسول يروي عمن  
ليل وأييت أحد طالبه ويسمع حديثاً من جهة ما يقولون: هذا من رواية األكابر عن األصاغر، فقد أييت إمام كبري ج

عن بعض الشيوخ بسند أطول ويسمعه شيخه منه ويكون الطالب عداًل ثقة عنده، فريوي الشيخ عن تلميذه، وقد 
يروي الشيخ حديثاً ويسمعه طالبُه وينسى الشيخ ما حدث به، فيأيت الطالب فيظلون يذكرونه: أنت حدثتنا كذا، 

فريوي الشيخ مرة أخرى: حدثين فالن عين أين حدثتهم عن فالن عن فالن، فيجعل نفسه أحد فيقول: أان نسيت، 
الرواة بعد أن كان هو الشيخ الذي روى ذلك، وهذا ابب يف علم مصطلح احلديث، وهو يشف عن مدى التحري 

 مكة وطيبة. تقول فاطمة والصدق واألمانة يف النقل. ويف هذا احلديث ملا ذكره متيم؛ قال صلى هللا عليه وسلم: )إال
يف بعض رواايهتا: لكأين أنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيمش يف املنرب إبصبعه: طيبة هذه، طيبة هذه( أي: 

 املدينة املنورة، ومن أمسائها: طيبة، وطابة وذكر هلا بعض العلماء يف كتب التاريخ فوق األربعني امساً.
  
  

 
 ..(شرح حديث: )الدين النصيحة.

...... 
 عموم النصيحة



   
قوله صلى هللا عليه وسلم: )الدين النصيحة(: جتد يف بعض النسخ: قال صلى هللا عليه وسلم: )الدين النصيحة. 

ثالاثً(، فهل كلمة )ثالاثً( اختصار يف الكتابة، متعلقة بـ )قال(، أو هي متعلقة بـ )النصيحة(. الصحيح يف األسلوب 
وهبذا يكون السياق سليماً، مع احتمال أنه أراد االختصار؛ ولكن صحت الرواية: )الدين  أهنا متعلقة ابلنصيحة،

النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة( فرجح هذا أن )ثالاثً( متعلقة بـ)قال( الختصار الكتابة. وهذا التكرار 
إىل اإلحسان إىل العقائد إىل كل ذلك، جيمعه  والتأكيد لبيان أن الدين بكامله من أول أركان اإلسالم إىل أركان اإلميان 

كلمة )الدين( لقوله صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث جربيل بعد أن أجابه عن أسئلته )هذا جربيل أَتكم يعلمكم 
أمر دينكم(، وجربيل سأل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة، وفصل اجلواب عنها، كل ذلك مجعه صلى هللا 

حتت عنوان: )الدين(. إذًا: )الدين( يف كلمة هو حيتاج إىل تقوية هذا اإلخبار للسامعني. وإذا كان هذا عليه وسلم 
احلديث هبذه املثابة وهو من أبلغ كلمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما هي النصيحة  النصحية لغًة: يقولون: 

أو -ذا صفاه عن الشمع. وتقول أنت: نـََقح احلبن اإلخالص أو التخليص. واألصل يف النصح: يقال: نصح العسل إ
إذا صفى احلب من التْب. وهبذا جيتمع كل تعريف النصيحة يف اإلخالص واإلصالح، أو ما استخدم  -نـَقَّح احلبن 

لإلصالح ولذا قالوا: النَّْصح، اإلبرة نصاح، اخليط نصاح، اخلياط انصح؛ ألن اإلبرة ابخليط يف يد اخلياط تصلح شق 
ب، أو تصلح الثوب لصاحبه. فقالوا: النصح هو: اإلخالص. وإذا كان النصح أو النصيحة هي اإلخالص، الثو 

فاإلخالص ملن  قال: )هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم(: ماذا بقي بعد هذا  مل يبق شيء ؛ حىت 
وسلم: )يف كل ذي كبد رطبة أجر(، وقوله عليه  احليوان تنصح له امتثااًل ألمر هللا، كما قال صلى هللا عليه وآله

 الصالة والسالم: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء...( احلديث. 
  
  
 

 [2احلديث السابع ] -شرح األربعني النووية 
 

 َتبع شرح حديث: )الدين النصيحة...(
 
...... 
 

 حصر الدين يف النصيحة
   

 وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد: قوله صلوات ريب وسالمه عليه احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا
وعلى آله: )الدين النصيحة( هل هو على سبيل املبالغة، أو احلقيقة، أو األغلبية  هذا يسمى عند البالغيني: القصر، 

صلى هللا عليه )الدين النصيحة( مبعىن: قصرت الدين يف النصيحة. قالوا: هذا على سبيل التغليب، كما جاء عنه 
وسلم: )احلج عرفة(، ففي احلج السعي والرمي والنحر... كل هذا من احلج؛ ولكن أييت )احلج عرفة(، وبقية األركان 

واألعمال األخرى أليست من احلج  قالوا: أعظم أركان احلج عرفة، وإن كان السعي ركناً، والطواف كذلك، لكن كل 



نه إن فات عرفة فات احلج، والطواف والسعي الذي ابسم احلج ينقلب إىل عمل قد يُدرك يف غري وقته إال عرفة؛ أل
عمرة، وإذا فاته الوقوف بعرفة فال رمي وال شيء بعده، وال اعتداد ابلطواف والسعي الذي كان ابسم احلج من قبل، 

، ويتحلل فلو جاء وطاف طواف القدوم وسعى سعي احلج مث فاته الوقوف بعرفة انقلب السعي من حج إىل عمرة
بعمرة. إذًا: )احلج عرفة( و )الدين النصيحة( من ابب التغليب والتنبيه على األهم. فإذا قلنا: ذلك كان أهم ما يف 

أمور الدين النصيحة. وإن جئنا إىل الشمول وأخذ اللفظ على ظاهر مدلوله فإن النصيحة بعمومها تشمل املسميات 
 تكون النصيحة  اليت جاءت يف هذا احلديث. وعلى هذه فلمن 

  
  
  

 النصيحة هلل
  

تكون النصيحة هلل أواًل. قالوا: إذا كانت النصيحة هي ختليص الشيء، فنصيحتك هلل: هي إخالصك نيتك مع هللا، 
وحمبتك هلل. ومن نصحك هلل: أن حتببه إىل خلقه، وحتبب خلقه فيه. ولذا جاء عن بعض العلماء: أعبد الناس إىل هللا 

بادته؛ ألنك إذا حببت العبادة إىل الناس مجعتهم على هللا، وحببت هللا لعباده، فصاروا حيبون هللا. من حبب إليهم ع
إذًا: دللتهم على طريق حمبته. ولذا ينقلون عن القاضي عياض : احملبة أشد تعبدًا من اخلوف. وقالوا: عن ابن املبارك 

أيهما يكون أقرب إليك  الذي حيبك؛ ألنه يطيعك يف وغريه: لو أن لك عبدين، أحدمها حيبك، واآلخر خياف منك، 
حضورك، وينصح لك يف غيبتك، وأتمتنه فيؤدي إليك أماانتك؛ لكن الذي خيافك، إن كنت حاضرًا رمبا استقام، وإن 

غبت عنه فال خوف، فرمبا قصر يف واجبك أو مل يؤد ما ائتمنته عليه. إذًا: احملبة أشد من اخلوف. والنصح هلل إما 
وإما انفلة. أما النصح هلل الذي هو فرض على كل عبد فهو: إخالص العبادة هلل وعدم اختاذ شريك، مبعىن أال  فرض

يشرك معه غريه يف أي جانب من اجلوانب، وأن يصف هللا مبا وصف به نفسه على سبيل اجلالل والكمال، وأن ينفي 
حبه هلل، وما فيه مرضاة هللا، أشد من حبه لنفسه. مث بعد عنه ما ال يليق جبالله وكماله. وأما النافلة فهو: أن يكون 

 ذلك يكون داعيًة إىل هللا، فيكون انصحاً فيما بينه وبني هللا. 
  
  
  

 النصيحة لكتاب هللا
  
والنصح لكتاب هللا: هو خدمة كتاب هللا بكل ما أويت من قوة، وذلك حبسن النية يف اتباع الكتاب، وهذا عام يف  

داومة تالوته وتفهم معانيه، وكذلك اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ويندرج حتت النصح لكتاب هللا ما قام اجلميع، ومب
به العلماء من بيان طريقة تفسريه وبيان طرق ومناهج معرفته وبيان مدلوله، فكل ما كتب يف علوم القرآن وتفسري 

قرآن، وكل ما دوِنن من حرف يف سبيل حفظ القرآن القرآن وجتويد القرآن، وما كان من كتابة القرآن وحفظ خط ال
فهو نصح لكتاب هللا. وهلذا عمر رضي هللا تعاىل عنه ملا رأى القتل يستشري بني القراء قال لـأيب بكر : )أدرك كتاب 



ن هللا من الضياع(. إذًا: عمر ملا جاء إىل أيب بكر يستحثه على مجع القرآن كان بدافع النصح لكتاب هللا وحفظه م
 الضياع. وهكذا كل ما يتعلق ابلقرآن من حفظ وعلم وتعليم وأتمل وما يتعلق هبذا من مجيع اجلوانب. 

 
 
 

 النصيحة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  
)ولرسوله( صلى هللا عليه وسلم يف حياته صلوات هللا وسالمه عليه، وقد رأينا النماذج من أصحابه رضوان هللا تعاىل  

 أهنم كانوا يفدونه أبنفسهم وأبمواهلم وأبوالدهم وابلعامل كله، فامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وحمبته يف عليهم أمجعني
قلوهبم، ما هو إال من شدة نصحهم له. وحنن نعلم قضية خبيب بن عدي حينما أخذ أسريًا، وملا أرادوا أن يقتلوه 

كون حممد مكانك هنا وخنلي سبيلك( السيف مصلت على أخرجوه إىل احلل وقالوا له: )هلم اي خبيب! أتود أن ي
حملك هنا، تضرب عنقه وتسلم  -الذي هو سبب أخذك وأسرك-عنقه ويقولون: متنَّ فقط، )أتتمىن أن يكون حممد 

أنت، وخنلي سبيلك فماذا كان جوابه  مل يبال بسيوفهم ومل يبال جبمعهم ومل يبال ابحلياة كلها بل قال: ال وهللا ال 
له ذلك، بل وال أن ُيشاك بشوكة وهو يف مكانه ابملدينة. فما الدافع لقوله هذا  الدافع هو شدة النصح  أرضى

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهكذا امتثال األوامر فيما ينفذه العبد أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكثرية 
هللا تعاىل عنه ملا انم يف فراش النيب وهو خارج للهجرة، هي تلك النماذج يف ذلك، ومنها أيضاً: موقف علي رضي 

أيضاً كان سببه النصح هلل ولرسوله. وأبو بكر حينما مشى يوم اهلجرة َترًة أمامه وَترًة خلفه، وملا قال له: )انتظر اي 
كلها وَتريخ   رسول هللا! حىت أستربئ لك الغار(، كل ذلك من ابب النصح لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. والسنة

سلف األمة من أصحاب رسول هللا ومن بعدهم؛ يوضح جلياً مدى نصحهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وتقدم 
لنا أبن التحاكم إىل كتاب هللا وإىل رسوله صلى هللا عليه وسلم يعترب من النصح هلل ولرسوله، وقد قال تعاىل: فَِإْن 

[ فالرد إىل هللا رد إىل كتاب 59ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر ]النساء: تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوهُ 
هللا دائماً وأبدًا، والرد إىل رسول هللا يف حياته إىل شخصه صلى هللا عليه وسلم، وإىل سنته بعد مماته وانتقاله إىل الرفيق 

ن، من النصح لرسول هللا يف شخصيته صلوات هللا وسالمه عليه النصح لسنته من بعده؛ ألنه األعلى. وكذلك اآل
قال: )تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي(. فمن النصح لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم النصح للسنة 

من حسنها من ضعيفها، ومباحث بنصرهتا، وتدوينها، وحفظها، وبياهنا، وعلم املصطلح الذي يبني صحيح األحاديث 
الرجال وكل ما دون يف علم الرجال وما يتعلق ببيان حال الرواة؛ فهذا الرجل ثقة نقبل حديثه، وذاك ضعيف نتوثق 
ونبحث له عن مستند وشواهد، وهذا كذاب، وهذا منكر احلديث، كل ذلك نصح للسنة، حىت ال جنمع بني الغث 

 صلى هللا عليه وسلم. إذًا: هؤالء الرجال األعالم أيدهم هللا إلخالصهم لسنة والسمني، ونتبني حقيقة سنة رسول هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصحاً هلل ولرسوله، فبينوا لنا الصحيح من السقيم، واملقبول من املرفوض يف حق سنة 

آمراً -ل هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مث أييت بعد هذا العمل كان أيتيك حديث عن رسو 
تنصح لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتنصرها · ونفسك فيها شيء، وأنت بني أحد أمرين:  -إايك أبمر ما

أو ترتك السنة وأتخذ رغبات نفسك ! هنا أييت النصح. وكما سيأيت يف ابب · وتعمل هبا وترتك رغبات نفسك ! 
هللا تعاىل عنه ملا جاء إىل أهل العالية قال: )جئتكم أبمر هنى عنه صلى هللا عليه اإلجارات من حديث جابر رضي 



وسلم، كان لكم فيه خري؛ ولكن طاعة رسول هللا خري لكم. هنى صلى هللا عليه وسلم عن أتجري األرض مبا يكون 
رض، وقسم بني للذي على رءوس اجلداول واملاذايانت(؛ ألهنم كانوا يؤجرون األرض على قسمني: قسم لصاحب األ

يزرعها. يقول صاحب األرض: الذي يطلع على القنوات والذي يف رأس اجلدول أو رأس احلوض هذا يل، والباقي يف 
أرض احلوض هذا لك أيها الزارع. فقد يصح هذا وميوت ذاك أو يضعف، فيحصل عندها الغْب، فنهى صلى هللا 

 -مثالً -ب أو فضة أو جزء مشاع مما خيرج من اجلميع(. أخرجت عليه وسلم عن هذا النوع من التأجري وقال: )بذه
بعد أن جُيمع )املاذايانت( ورءوس اجلداول وأوساط -عشرة أوسق فيعطي صاحبها النصف أو الثلث أو الربع 

ولكن طاعة رسول هللا خري  -أي: مصلحة-اجلداول، بنسبة مئوية مطنردة، فقال: )هنى عن أمر كان لكم فيه خري 
ُة ِمْن َأْمرِِهْم هناك يف آية أخرى: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـرَ لكم(. 

[ اي سبحان هللا! هنا وهللا تتجسد حقيقة اإلميان، وهنا يظهر املقياس احلقيقي لإلميان. فـزينب بنت 36]األحزاب:
ول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لـزيد بن حارثة، ومن زيد بن حارثة   كان عمة رس

زيد قد أخذ أسريًا، فاشرتاه حكيم بن حزام مث أهداه إىل خدجية رضي هللا تعاىل عنها، فوهبته لرسول هللا صلى هللا 
حممد! بلغنا أن ابننا زيدًا عندك، وهذا فداؤه، قال: هل لك  عليه وسلم خيدمه، فجاء أبوه وعمه ابلفداء، وقال: )اي

خبري من ذلك  قالوا: وما هو  قال: أانديه وأسأله إن كان يريدكم أخذمتوه بغري فداء، وإن كان يريدين فما أان مبفاٍد 
، وهذا عمي. قال: شخصاً يريدين. قالوا: وهللا لقد أنصفتنا. قال: تعال اي زيد! أتعرف الرجلني  قال: نعم. هذا أيب

جاءوا بفدائك وأخربهتم إن أردت أهلك فاذهب معهم بدون فداء، وإن اخرتتين فما أان مبستغٍن عنك. ماذا قال زيد 
  قال: وهللا! ال أختار أحداً عليك أبدًا. وهذا قبل أن يكون رسواًل، ملا رآه من مكارم أخالقه صلى هللا عليه وسلم 

اي زيد ! أختتار الرق والعبودية على احلرية  قال: وما يل ال أختاره ! وهللا! ما قال يل  قبل البعثة. قال أبوه: وحيك
لشيء فعلُته قط: مل فعلَته  وال لشيء مل أفعله: ملَ مل تفعله (. إن اإلنسان ال يصرب على هذا مع ولده، بل حىت على 

ل صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يؤنب خادمه على نفسه أحياانً، فقد يتضايق ألنه فعل هذا، ومل يفعل ذاك أما الرسو 
عدم فعله ألمر فضاًل عن أن يعاقبه. بعض العلماء يبتلى أبن يكون له بعض األوالد سيئي األخالق، فيقال له: اي 
أخي! أنت عامل وفاضل وهذا ولدك كذا.. ملاذا مل تؤدبه  قال: ال أفسد أخالقي إبصالح أخالق غريي. قلت: إن 

صري؛ ولكن إىل هذا احلد بلغ به اخلوف من أن تفسد أخالقه؛ ألنه لو أخذ يعنف ويصيح ويعمل، فهذه هذا فيه تق
صورة قد أيابها بعض الناس، ويكون بذلك يفسد أخالقه من أجل أن يصلح غريه. الذي يهمنا أبن مكارم أخالقه 

من قبل أن يولد، وصانه من السفاح و..  صلى هللا عليه وسلم عظيمة من قبل البعثة؛ ألنه كان يف عهدة ربه، يتعهده
و..، وملا كان رضيعاً ُشق صدره، وُأخذ حظ الشيطان منه، إىل آخره. وملا رضي زيد واختار جوار رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وصحبته رأى النيب أن يكافئه على ذلك كما جاء يف احلديث: )فأخذه وطاف به حول الكعبة، وقال: 
قريش! أن زيدًا ابين( يعين: زيد ابنه ابلتبين، وكان التبين قاعدة معروفة عند العرب، من تبىن أحداً  أشهدكم اي معشر 

كان مبثابة ولده لصلبه، يرث عنه ويرثه ويعقل عنه، كأنه واحد منهم وكفى. وعلى هذا فإذا تزوج االبن ابلتبين من 
يبطل التبين، ويبطل حرمة زوجة االبن على جهة التبين؛ امرأة صارت حليلته، وحليلة الولد ال تُنكح، فأراد هللا أن 

ولكن ذلك كان درساً شديدًا، فقد أبطل هللا هذا التبين يف شخصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفيمن تبناه، 
نبني يف ويف ابنة عم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. فيأيت رسول هللا وخيطب زينب لـزيد بن احلارثة، فنريد أن 

معرض هذه القصة أن املؤمنني يسلبون اخلرية من أمرهم. لكن وهذه القضية ليست عادية، فليس األمر متعلقاً بثوب 
يلبسه وخيلعه، أو طعام أيكله وينتهي منه، أو بيت يسكنه وخيرج منه، ال. بل هي قضية هلا أبعاد بعيدة جدًا يف ذلك 



قد جرى عليه الرق، فهل هناك  -مهما كان أصله-من حيث النسب، وزيد اجملتمع: فـزينب القرشية تعد يف الذروة 
تقارب وتكافؤ يف النسب بني زيد وزينب  ليس هناك تقارب إال يف حرف الزاي والياء فقط؛ لكن من انحية النسب 

ضى أن فهما بعيدين جداً. فـزيد جرى عليه رق، وزينب يف القمة من النسب. فكيف تواجه زينب اجملتمع ! كيف تر 
تتزوج برجل جرى عليه رق وهي يف القمة من قريش ! فهذه زجية وعشرة وفراش ومعاشرة، فماذا سيقول الناس ! 

جانب مواجهة اجملتمع · وقد أجربت على الزواج بشخص ال رغبة هلا فيه، فـزينب كانت تواجه املشكلة من جانبني: 
زينب تواجه أيضاً إابء يف شخصيتها، أن تكون فراشاً ملوىًل و · للفارق البعيد بينهما، إذ ليس هناك تكافؤ بينهما. 

َأْمراً َأْن  سبق عليه الرق، وأخوها أيىب ذلك. ولكن ينزل قوله سبحانه: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُهُ 
: اخلرية ملن  هلل سبحانه وتعاىل. أليس اخللق كلهم عبيدًا هلل ! هل [. إذاً 36َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم ]األحزاب:

مُينع اخلالق من أن يتصرف يف خلقه ! إذًا: من حق املوىل سبحانه أن حيكم مبا يريد، قال تعاىل: ِإنَّ اَّللََّ حَيُْكُم َما يُرِيُد 
ولذا جاء احلديث: )وهللا! ال يؤمن أحدكم  [. إذًا: حكم هللا مقدم على رغبات الناس، وعلى اختياراهتم،1]املائدة:

حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به( هواه ورغباته تكون تبعاً ملا جاء به سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم، ال أن تكون 
 السنة والكتاب تبعاً ألهواء الناس، وكل جيرها إىل حيث شاء، بل األهواء 

 
 
  

 األسئلة
 
...... 
 

 ة من النصيحة لدين هللاالدعوة ببصرية وحكم
   

السؤال: هل من النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله: الدعوة إىل هللا ابحلكمة  اجلواب: أشران أبن من النصيحة هلل: أن 
حتبب هللا إىل اخللق، ويصبح العبد حيب ربه أكثر مما خيافه. والنصيحة لكتاب هللا: أن تتعلم القرآن وتعلمه غريك. 

 صلى هللا عليه وسلم: يكون موقفك من السنة كموقفك من كتاب هللا. أما كون الدعوة إىل هللا والنصيحة لرسول هللا
نصحاً هلل أبسلوب ما، فهذا حمله: )وألئمة املسلمني وعامتهم(؛ ولكن فعاًل الدعوة إىل هللا مبا أمر هللا: نصيحٌة هلل. هللا 

: جيب أن يكون الداعية قبل أن يتعرض للدعوة عاملاً مبا أوالً · سبحانه وتعاىل جعل للدعوة إليه قواعد وإطارات: 
وأن يكون حكيماً يف أسلوب أمره ويف أسلوب هنيه، ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة · أيمر ومبا ينهى. 

 تعاىل يقول: فَاْعَلْم أَنَُّه ال [ والبصرية: العلم، وكما يقول البخاري : )ابُب: العلم قبل العمل(؛ ألن هللا108]يوسف:
وبعد البصرية ورؤية األمور وتوقع نتائج األمر والنهي: أنه ال أييت أبشد من املوجود، ادُْع [. · 19ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ]حممد:

َمِة َواْلَمْوِعَظِة [، فتبصرت أواًل وعرفت، فجئت للتنفيذ العملي: اِبحلِْكْ 125ِإىَل َسِبيِل رَبِنَك اِبحلِْْكَمِة ]النحل:
[. إذًا: يفهم من ذلك املوعظة قد تكون 125[ مل يقل: )واملوعظة( فقط، وإمنا احْلََسَنِة ]النحل:125]النحل:

[، 125حسنة، وقد تكون غري حسنة. وهذا الذي سيأيت التنبيه عليه إن شاء هللا اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ]النحل:



[. وسيأيت زايدُة تنبيه عليه إن شاء هللا. وابهلل 125إىل جدال أو نقاش: فـِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ]النحل: وإن أدى األمر
 تعاىل التوفيق. 

 
 
 

 [1احلديث الثامن ] -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...(
 
...... 
 

 مشروعية اجلهاد والدعوة
  

والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد هلل رب العاملني، 
أما بعد: فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل ونفعنا بعلومه يف الدارين.. آمني: ]عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

له إال هللا وأن حممداً رسول هللا، ويقيموا صلى هللا عليه وسلم قال: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إ
الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا تعاىل( 

رواه البخاري ومسلم [ . هذا احلديث الذي اختاره اإلمام النووي رمحه هللا ضمن هذه األربعني احلديث املختارة، 
بني فيه صلى هللا عليه وسلم حقيقة القتال يف سبيل هللا مع بيان حرمة املسلم ومبا يعصم اإلنسان دمه وماله. فعن ي

عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال 
الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأنفسهم  إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، ويقيموا

إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا( . يف هذا احلديث يبني النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أُمر، ومن اآلمر لرسول هللا 
 عليه وسلم، وإمنا اآلمر لرسول صلى هللا عليه وسلم  ليس أحد من اخللق له حق توجيه األمر إىل رسول هللا صلى هللا

هللا هو رب العاملني، وهناك يف علم احلديث حينما يقول الصحايب: ُأمران بكذا، قالوا: إن له حكم الرفع إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه ال يتأتى أن أيمر صحايب صاحبياً آخر ملساواهتم يف الصحبة، فيكون اآلمر للصحايب هو 

صلى هللا عليه وسلم، وهنا إذا قال صلى هللا عليه وسلم بنفسه: )أمرت( فال يكون اآلمر لرسول هللا إال رسول هللا 
رب العاملني. فبماذا أمر صلى هللا عليه وسلم  قال: )أمرت أن أقاتل الناس(، وإذا كان األمر موجهاً من هللا إىل 

دان يف هذا املقام صارف يصرفه عن ذلك احلكم. رسوله صلى هللا عليه وسلم كان مقتضى ذلك الوجوب، وليس عن
وأبي شيء أقاتل  املقاتلة: مفاعلة، وتكون دائماً بني طرفني، واملقاتلة هنا: أسندها صلى هللا عليه وسلم لنفسه )أن 

ذا أقاتل(، وهل يقاتل وحده صلى هللا عليه وسلم، أم أن أصحابه أمروا بقتال من ُأمر صلى هللا عليه وسلم بقتاله  ه
األمر للنيب عليه الصالة والسالم، وأمته داخلون معه فيه. وقد بنين هللا سبحانه وتعاىل يف اجلملة موقف أصحابه رضي 

ْم َوَأْمَواهلِِْم هللا تعاىل عنهم: فمن جانب املهاجرين يقول هللا سبحانه وتعاىل: ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِهِ 
تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ]احلشر: [ . مث بنين موقف األنصار: 8يـَبـْ



يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإِلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن 
[، فهذا هو سبيل املؤمنني مع 10-9أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة * َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن ]احلشر:

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
  
 
  

 أقسام الناس مع اجلهاد
   

ي اجلهاد جهادًا لبذل اإلنسان جهده وهو أقصى طاقته يف قتال العدو، والنص الصريح هنا )أمرت أن أقاتل إمنا مس
الناس( الناس: عامة، وكما يقولون: انس ينوس إذا حترك أو صونت، وتشمل مجيع الطوائف من غري املسلمني، 

اءت النصوص األخرى وخصت هذا فتشمل اليهود والنصارى وأصحاب األواثن والصابئني وغري ذلك، ولكن ج
العموم فأخرجت منه أهل الكتاب؛ ألنه يكتفى منهم ابجلزية، فإما أن يسلموا، أو يؤتوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، 

وإما أن يقاتلوا. أما بقية الناس من املشركني ومن ال كتاب هلم فإهنم ليس هلم إال أحد أمرين: إما اإلسالم، وإما 
يف بعض الطوائف كاجملوس وغريهم، هل يُلحقون أبهل الكتاب لقوله عليه الصالة والسالم: )سنوا القتال. وخيتلفون 

هبم سنة أهل الكتاب(  وهل ذلك يشمل اجلزية  والذي يهمنا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب أبنه ُأمر بقتال 
سلم إذا غزى أو جهز جيشاً أو بعث سرية، الناس، واستثىن منهم الشيخ واملرأة والطفل، فقد كان صلى هللا عليه و 

قال: )ال تقتلوا امرأة وال طفالً وال شيخاً هرماً( أي: ما اجتنبوا القتال، وكذلك فعل اخللفاء الراشدون رضي هللا تعاىل 
: )أمرت أن أقاتل  ًَ عنهم، وقد جاء أيضاً: )ستجدون أقواماً عكفوا يف صوامعهم فدعوهم وما اعتكفوا عليه(. إذَا

ناس( عام وخصص منه أهل الكتاب، مث الذين يقاتَلون والباقي بعد التخصيص أفراد منهم وطوائف ال تقاتل إال إذا ال
شاركوا يف القتال، فاملرأة ال تقتل إال إذا شاركت يف القتال، والطفل ال يقتل، والشيخ الكبري ال يقتل إال إذا شارك 

  برأي أو بفكر أو بتخطيط أو مكيدة أو غري ذلك.
  
  
 

 عصمة الدم ابلنطق ابلشهادتني
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )حىت يشهدوا( يتفق علماء اللسان على أن حىت: حرف غاية، وأن ما بعدها يغاير ما 
قبلها )أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا( فإذا شهدوا هل يستمر القتال، أم يتوقف  يتوقف، إذاً: )أقاتل( 

بعد حىت، وهو: أن يشهدوا، والشهادة من املشاهدة، كما قال سبحانه َوَأْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل حىت أييت ما 
[ والشاهد مسي شاهدًا: ألنه يشاهد ويعاين احلادثة اليت يشهد عليها، سواًء كان برؤية أو بسماع، ومن 2]الطالق:

[ أي: دخل عليه الشهر وهو حاضر، سواًء كان 185لبقرة:هنا قال سبحانه: َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ]ا
شهده بعينه، أو ُشهد وُأخرب فسمع وعلم بدخول الشهر. والشهادة أبن ال إله إال هللا يقر مبعناها، وينطق مببناها، 

وذكر وتقدم يف حديث جربيل عليه السالم حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وسأله: )أخربين عن اإلسالم.( 



له أول ما ذكر: )أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا(. ونالحظ هنا يف احلديث: )أن يشهدوا( ومل يقل: 
أن يقروا، فقد يقر اإلنسان بشيء مل يشهده، فالشهادة أخص وآكد من اإلقرار، ومن هنا كان قول املسلم: أشهد أن 

سوس عنده بيقني، ولذا أمجع العلماء على أن العقائد ال يكفي فيها غلبة الظن  ال إله إال هللا، كأنه يقر أبمر مشهود حم
كما هو يف أمور العبادات واملعامالت، بل ال بد أن تكون على يقني وقطع جازم. وهنا يبحث علماء الكالم: هل 

قطعي الداللة من نص يكفي يف إثبات العقائد أحاديث اآلحاد وهي ظنية الداللة، أو ال يدخل يف ابب العقائد إال 
آية أو حديث متواتر  جتدون يف كتب األصول اخلالف يف هذا، ومما بينه أو سجله والدان الشيخ األمني رمحة هللا 

تعاىل علينا وعليه يف مبحث نسخ الكتاب ابلسنة هل وقع أو مل يقع  وجائز عقاًل ومل يقع شرعاً.. إىل غري ذلك، نص 
وإن كان آحادًا إذا صح سنده، ثبتت به أمور العقائد، وهلذا كثري من األمساء والصفات على أنه بناًء على أن احلديث 

[. 3إمنا جاءت أبخبار اآلحاد، وتلقاها املسلمون ابلقبول، والسنة وحي كما قال تعاىل َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى ]النجم:
والبد فيها من قطع، كما تقر مبشاهد حمسوس تراه قال: )يشهدوا أن ال إله إال هللا( فالعقيدة البد فيها من جزم، 

 بعينك أو تسمعه أبذنك أو تلمسه بيدك. 
  
  
  

 معىن شهادة أن ال إله إال هللا
   

وقد جرى االتفاق على أن شهادة أن ال إله إال هللا تنقسم إىل قسمني: القسم األول: نفي. والقسم الثاين: إثبات، 
اإلله مبعىن: املألوه، واملألوه: املتعلق به احملبوب، ومنه: الوله، ومنه: الوهلان شديد احلب فـ)ال إله( نفي جلميع اآلهلة، و 

ملا حيبه، والعبد متعلق بربه وهلان به، جيأر إليه ويلجأ إليه يف كل أموره، وهلذا قالوا: إن القسم األول نفي لكل مألوه 
أو شجر أو ملك أو فلك أو أي شيء، )ال إله( نفي جلميع  أايً كان نوعه مما أتهله اخللق يف جاهلية وغريها من حجر

املألوهني، و)إال هللا( إثبات األلوهية هلل سبحانه وتعاىل، فال يؤله وال يرجى وال حيب وال يرغب إىل هللا سبحانه وتعاىل، 
لتوحيد. والقسم الثاين من وهلذا فإن يف قولك: )ال إله إال هللا( إثبات إفراد هللا سبحانه وتعاىل ابأللوهية وهو غاية ا

الشهادة: )وأن حممداً رسول هللا( هنا يف الشهادة كما قلنا: البد أن ينطق هبا قواًل، ويعتقدها قلباً، ويعمل مبقتضاها، 
فإذا قال: )ال إله إال هللا( بلسانه واعتقدها بقلبه مث انقض ذلك بفعله يكون فعله انقضاً لقوله، فإذا قاهلا وأتله وعبد 

هللا فال ينفعه ذلك، وقد جاء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل حصيناً والد عمران بن احلصني فقال: )كم غري 
إهلاً تعبد  قال: سبعة، قال: أين هم  قال: ستة يف األرض وواحدًا يف السماء، قال: من الذي تلجأ إليه عند الشدة، 

 يكفي ليكون موحدًا  ال، بل البد أن ينفي مجيع اآلهلة.  وتسأله عند احلاجة  قال: الذي يف السماء( فهل هذا
 
 
  

 االعتقاد ابلشهادتني ال يكفي دون النطق هبما
  



وهنا ترد مسألة: هل االعتقاد ابلقلب يكفي عن النطق  فمثاًل: لو أن إنساانً يعتقد يف قلبه أنه ال إله حبق أو ال معبود 
االتفاق أبن ذلك ال يكفي. ودليل ذلك أن عم النيب صلى هللا عليه  حبق إال هللا، فهل يكفي ذلك ليكون مسلماً 

وسلم كان عنده يقني يف قلبه بصدق رسالة حممد عليه الصالة والسالم لكن هذا اليقني الذي مل يتبعه الشهادة على 
معهم حىت أوسد ذلك ابللسان والعمل مل ينفعه عند هللا، وجند هذا يف قول عمه أيب طالب : وهللا لن يصلوا إليك جب

يف الرتاب دفيناً لوال املالمة أو حذار مسبة لوجدتين مسحاً بذاك مبيناً ولقد علمت أبن دين حممد من خري أداين الربية 
لكنه مل يقلها. إذًا: جمرد االعتقاد ال يكفي، والذين  -الشهادة-ديناً إذًا: االعتقاد موجود، ولكن بقيت الكلمة 

ابلقلب وحسب، ويرد عليهم هبذا احلديث، وهبذه احملادثة بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون: اإلميان اعتقاد 
وبني عمه، وهلذا أمجع علماء أهل السنة على أن: اإلميان قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يقول: اإلسالم: وهو العمل 

كان املنافقون يف عداد املسلمني بقوهلم: الظاهر، فالنطق ابلشهادتني أقرب إىل مسمى اإلسالم؛ ألنه استسالم، ولذا  
ال إله إال هللا حممد رسول هللا، وكانوا مع الكفار ابعتقادهم الداخلي. إذًا: البد من هذا النطق بـ)ال إله إال هللا(. وقوله 

يب هريرة: صلى هللا عليه وسلم: )وأن حممدًا رسول هللا( ملاذا مل يقل: )وأين رسول هللا( جاء يف بعض الرواايت عن أ
)وأين رسول هللا( ، ولكن هنا يف هذا احلديث: )وأن حممدًا( فهل يتكلم عن شخص آخر، أم عن شخصيته صلى هللا 
عليه وسلم  لكأنه جيرد من نفسه نفسه، ومن شخصه شخصه، هو الرسول حممد الذي أرسل، ويبعد حظ نفسه من 

قد أعلن عن إميانه أبنه يف ذاته رسول: آَمَن الرَُّسوُل مبَا  ذلك؛ ألنه مبلغ عن هللا، وهو بنفسه صلى هللا عليه وسلم
[. إذًا: هو يعلن عن إميانه برسالته وبوحي هللا الذي أنزل عليه، وهبذه 285أُنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِنِه َواْلُمْؤِمُنوَن ]البقرة:

ية اليت كانت تستعري املتاع وجتحده مث : ملا جاءت املرأة املخزوم-كما يقولون-املناسبة ومثاهلا يف ابب التجريد 
 -من علية القوم-سرقته، مث أمر صلى هللا عليه وسلم بقطع يدها، فعز على الناس أن امرأة خمزومية من بين خمزوم 

تقطع يدها يف إانء سرقته، قالوا: من يكلم فيها رسول هللا عليه الصالة والسالم  قالوا: أسامة حب رسول هللا صلى 
وسلم وابن حبه، فكلم فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )وحيك اي أسامة ! أتشفع يف حد من  هللا عليه

حدود هللا  وهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ( مل يقل فاطمة بنيت، فيكون املوضوع شخصياً خيصه 
أن فاطمة بنت حممد( ومن هو حممد هذا  جاء  صلى هللا عليه وسلم، بل األمر والقضية هي أنه مبلغ شرع، قال: )لو

[، فالقرآن يسجل أبن حممدًا هو الذي أرسله هللا ليبلغ الرسالة للناس، 29يف القرآن: حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ ]الفتح:
فمحمد هذا يبلغ وينفذ األحكام ولو على فاطمة، ومل يقل: فاطمة بنيت، بل قال: لو أن فاطمة بنت حممد، وأنتم 

علمون من حممد. وهنا يقول: )وأن يشهدوا أن حممدًا رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم. مث قال: )ويقيموا الصالة، ت
ويؤتوا الزكاة( مل يقل: )ويؤدوا الصالة( بل قال: )يقيموا( ألن اإلقامة من القيام، والقيام فيه عزمية، وفيه مالزمة 

، ومنه القوم تطلق على الرجال وال تطلق على النساء، لوجود القوة ومصابرة وقوة، ومنه قوامة الرجال على النساء
 والقوامة واإلصالح.

  
 
 

 [2احلديث الثامن ] -شرح األربعني النووية 
 

 َتبع شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...(



 
...... 
 

 عصمة الدم إبقامة الصالة
  
لى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: إقامة الصالة: هو أداؤها بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وع 

واحلفاظ عليها جبميع شروطها يف أوقاهتا بصفة مجاعية، تقول: قامت السوق على ساقها، إذا كانت السوق نشيطة، 
اة( واحلركة فيها دائمة وقوية، وهكذا: )يقيموا الصالة( أي: يؤدوهنا وحيافظون عليها بكل لوازمها. )ويؤتوا الزك

الصالة كما قالوا: حق البدن، وهي حمض عبادة هلل، وأمرها تعبدي توقيفي، وليس ألحد يف ابب الصالة اجتهاد، وال 
يدخل يف أمر الصالة قياس وال اجتهاد، فقد علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه الصالة كما تلقاها عن 

ملعراج أنه ملا جاء صلى هللا عليه وسلم إىل مكة يف ظهر يومها، جاء جربيل عليها السالم؛ ألنه ثبت يف ليلة اإلسراء وا
جربيل عليه السالم وصلى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم الظهر يف أول وقتها، مث نزل فصلى العصر يف أول وقتها.. 

هللا صلى  وهكذا األوقات كلها، فعلمه كيف يركع، وكيف يسجد، وكيف يفعل بقية أفعال الصالة حىت تلقاها رسول
هللا عليه وسلم. ويف اليوم الثاين نزل جربيل عليه السالم يف آخر وقت كل صالة إال املغرب حيث نزل من الغد يف 

الوقت الذي نزل فيه ابألمس، مث قال: )اي حممد! ما بني هذين الوقتني وقت(، وهكذا ما كان من النيب صلى هللا عليه 
دى: )اي رسول هللا كيف الصالة  قال: صل معنا، فصلى األعرايب معهم أول وسلم بعد اهلجرة إذا جاءه أعرايب وان

يوم، فصالها صلى هللا عليه وسلم يف أوائل أوقاهتا، وصلى هبم يف اليوم الثاين يف آخر وقت كل صالة إال املغرب 
ول هللا! قال: ما بني صالها يف اليومني يف الوقت األول، مث قال: أين السائل عن أوقات الصالة  قال: هأنذا اي رس

  .هذين وقت(
  
 
  

 اهتمام النيب صلى هللا عليه وسلم بتعليم الصالة
   

أما الكيفية يف ذاهتا وأدائها: )فقد صعد صلى هللا عليه وسلم منرب مسجده يف املدينة واستقبل القبلة وكربن وقرأ وركع، 
وسجد عند آخر درجة من درجات املنرب اليت  -اتوكان ثالث درج-مث رفع من الركوع، مث نزل القهقرى من املنرب 

هي األوىل ورفع من السجود وجلس بني السجدتني، مث سجد الثانية، مث قام للركعة الثانية وصعد املنرب مستقباًل القبلة 
جد وركع مث رفع من الركوع، مث نزل القهقرى ومل يستدبر القبلة حمافظاً على استقبال القبلة حىت نزل إىل األرض وس

السجدتني، مث تشهد وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموين أصلي( . والسنة مليئة أبحاديث تعليم الصالة من أول النداء 
إليها إىل السالم منها وتوابعها: من تسبيح وحتميد وتعليم للفرائض والنوافل، كل ذلك مبني موضح يف كتب احلديث 

ريضة. وقد جاء يف حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن رجالً ويف كتب السنة. )وإقام الصالة( املقصود هنا الف
جاء من قبل جند وقال: )اي رسول هللا! ما افرتض هللا علي من الصلوات  قال: مخس صلوات يف اليوم والليلة، قال: 

ل علي هل علين غريها  قال: ال، إال أن تطوع، قال: ما افرتض هللا علي من الصيام  قال: شهر رمضان، قال: ه



مث قال: وهللا ال أزيد على ذلك وال أنقص، فلما أدبر، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أفلح  -إىل آخره-غريه، 
وأبيه إن صدق( . وجاء احلديث اآلخر يبني معىن إقامة الصالة عندما قال عليه الصالة والسالم: )مخس صلوات  

عليها كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن مل حيفظها ومل حيافظ كتبهن هللا يف اليوم والليلة، من حفظها وحافظ 
عليها مل يكن له عند هللا عهد ..( إىل آخر احلديث. إذًا )إقام الصالة( أداؤها ابحلفاظ على كل شروطها ومستلزماهتا 

الة، أما حكم القتال عليها وأداؤها يف اجلماعات، وهلذا عربن صلى هللا عليه وسلم إبقام الصالة بداًل من أداء الص
 فسيأيت بعد إن شاء هللا. 

   
 
  

 عصمة الدم إبيتاء الزكاة
   

)ويؤتوا الزكاة(، الزكاة هي فريضة املال، واألموال الزكوية يف اجلملة حتت عنوان واحد: األموال النامية. إذاً: األموال 
ملة. ما هي األموال النامية  جرى االتفاق على أن هبيمة اجلامدة الصامتة اليت ال مناء هلا فال زكاة فيها، وهذا يف اجل

األنعام، وما حيصد من الزروع والثمرة، والذهب والفضة أهنا أموال انمية ففيها الزكاة. وبقي أنواع من الزروع اختلفوا 
خلضروات، فاألصل فيها، كما اختلفوا يف بعض احليواانت فمن األنواع النامية املوجودة: ما كان مناؤها مؤقت، مثل: ا

واملقتاتة اليت تقتىن،  -من الوسق-أهنا انمية، ولكن ليست دائمة، وهلذا يتفقون على أن الزكاة يف احلبوب املوسقة 
واخلضروات ال تقتىن، فلو مضى عليها أربع وعشرون ساعة لذبلت وتلفت، والزكاة يف قيمتها. فاتفق على أصول 

نعام ومن احلرث والثمار املقتاتة والنقدين وما يتصرف منهما، وللزكاة فروع وهلا األموال الزكوية النامية من هبيمة األ
تفصيالت أخرى فيما يتعلق ابلركاز واملعادن وما شابه ذلك، وكذلك يف العسل وفيما يؤخذ من البحر إىل غري ذلك، 

 وهذه كلها فرعية يف هذا الباب. 
  
  
  

 ملن تؤدى الزكاة 
   

( يؤتوهنا ملن  أيؤتوهنا لإلمام، أم يؤتوهنا للمستحقني  جاء يف قصة أيب بكر مع عمر رضي هللا قال: )ويؤتوا الزكاة
تعاىل عنهم أمجعني حينما امتنع قوم عن أداء الزكاة، وقالوا: ال نؤديها لـأيب بكر فقد كنا نؤديها إىل رسول هللا صلى 

ال لرسوله ومل يقل لـأيب بكر : ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة هللا عليه وسلم، وكان يدعو لنا ويصلي علينا، وهللا تعاىل ق
يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [ والرسول انتقل إىل الرفيق األعلى، وجاء غريه وهو ليس مثله فال نعطيها ألحد 103ُتَطهِن

ها بنفسه وال يسلمها إىل اخلليفة، بعده، فمنهم من جحدها ابلكلية، ومنهم من امتنع عن أدائها، ومنهم من كان يؤدي
 وسيأيت تفصيل ذلك. 

  
 



  
 على أي شيء يعود اسم اإلشارة يف قوله: )فإن فعلوا ذلك(

   
قال: )فإذا فعلوا ذلك( هنا انحية لغوية ينبه عليها علماء احلديث يف أن: السياق أييت يف مقتضى صورة الشرط 

إن فعلوا ذلك(، ولكن جيء بـ)إذا( وهي ملا يستقبل فقالوا: )إن( من وجزائه )أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا.. ف
ابب التفاؤل، واحلرص، والشفقة على الناس، قال: )فإذا فعلوا ذلك( أي: قبل القتال أو بعد القتال أو عند القتال، 

، هذا: للمتوسط، و)ذلك(: اسم إشارة للبعيد، يقول أهل اللغة: ذلك وذا وهذا كلها أمساء إشارة، ذا: للقريب جداً 
ذلك: للبعيد جداً، فقالوا: )إذا فعلوا ذلك( قد يكون املشار إليه حسياً يف البعد والقرب والتوسط، وقد يكون 

املشار إليه معنوايً، وتستعمل )ذلك( لإلشارة للبعيد لعلو مكانته وبعد منزلته، كما جاء يف قوله سبحانه: امل * َذِلَك 
ع أن )امل( جزء من الكتاب، فهو قريب جدًا تنطق به، ولكن جاء لفظ اإلشارة للبعيد لبعد [ م2-1اْلِكَتاُب ]البقرة:

املنزلة وعظم قدر القرآن الكرمي. فقوله: )فإذا فعلوا ذلك( اسم اإلشارة )ذلك( راجعة على ماذا  على كل ما تقدم 
( وعصموا مبعىن: حفظوا، والعصمة )حىت يشهدوا، وحىت يقيموا، وحىت يؤتوا( فمجموع ذلك إذا فعلوه )عصموا مين

احلفظ، والعصمة من اخلطأ، والعصمة من القتل. فإذًا: )عصموا( أي: حفظوا وصانوا وامتنع علي منهم دماؤهم 
وأمواهلم إال حبق اإلسالم، )عصموا مين(: منه وحده، أو من مجيع املسلمني، أو من املقاتلني  ألن األمر يرجع إليه هو 

م، فمن قُتل قتل أبمره، ومن ُعصم عصم أبمره صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه يوجه السرااي ويتوجه صلى هللا عليه وسل
بنفسه ابجليوش، أو يكفها ويوقفها ومينعها، بصفته املسئول عن األمة واملتكلم ابمسها صلى هللا عليه وسلم وهو 

 املأمور بذلك. 
  
  
 

 األصناف اليت تستثىن من العصمة ابإلسالم
  

)عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم(، وما هو حق اإلسالم الذي يفك العصمة ويرفعها عن الدماء قال: 
واألنفس  قالوا: ترفع العصمة عن ثالثة: قاتل النفس غري معصوم الدم؛ ألن فيه القصاص، واملرتد عن دينه عياذاً 

دماء مجيعاً إال بواحدة من تلك الثالث: الثيب الزاين؛ ابهلل غري معصوم النفس، والثيب الزاين ألنه يرجم، عصمت ال
ألنه يرجم، وقاتل النفس؛ ألنه يقتل قصاصاً، واملرتد عن دينه املفارق للجماعة، وحق اإلسالم يف هذه الثالث. قال: 

)وحساهبم على هللا( أقبل وأكف وأعصم الدماء واألموال بتلك األمور الظاهرة، واليت هي نطق يسمع، وصالة 
تشاهد، وزكاة تدفع، فهذه كلها أمور ظاهرية ظاهرة واضحة والكل يشهدها. )حساهبم على هللا( يف أي شيء  يف 

نطقهم ابلشهادتني، أكانت عن يقني واعتقاد واستسالم، أم عن نفاق، فهذا حسابه على هللا، ولذلك فإن أسامة بن 
منا قاهلا خشية السيف أو حتت السيف، فغضب صلى هللا زيد حينما قتل رجاًل بعد أن قال ال إله إال هللا وقال: )إ

عليه وسلم وقال: أشققت عن قلبه(. إذًا: أنت لست مسئوالً عما يكنه يف داخله خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما 
[ هذا أمر معاملة بينهم وبني هللا ال 142نساء:[ .. خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم ]ال9خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم ]البقرة:

تقوى أنت على تصفيتها، كالذي أييت املسجد ليصلي، هل كانت صالته حقيقة خالصة هلل، أو جاء لشيء  صلى 



وصام لشيء كان يطلبه فلما انقضى األمر ال صلى وال صام إذًا: )من كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا 
كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه(. عندما يدفع املزكي زكاته هل ورسوله، ومن  

يدفعها على أهنا مغرم ويسلمها ليسلم، أو يدفعها معتقداً أبن هللا سيخلفها عليه، وأنه يقرض هللا قرضاً حسناً  مرد  
فيقولون: إن ويل أمر املسلمني له ظواهر  -وقوف حقاً وهو حمل -كل ذلك إىل هللا. وهنا يقف كثري من العلماء 

أحواهلم، وال حيق ألحد أن ينقب ليكشف عما يبطنون أو خيفون، وليكل أمرهم إىل هللا، ولذا كان معاوية رضي هللا 
 تعاىل عنه يقول: من تتبع أحوال األمة أفسدها. ولذا نقول ألولئك اإلخوة الذين يتتبعون عثرات الناس، وهفواهتم

ليكشفوها: احذروا أن يكشف هللا السرت عنكم، وقد جاء عن اإلمام أمحد رمحه هللا أنه سئل عن رجل يفعل منكرًا: 
 ماذا يصنع معه  قال: عظه ومره ابملعروف، واهنه عن املنكر، فإذا مل ميتثل ال ترفع أمره للسلطان لتستعديه عليه. 

  
  
 

 ما من أركان الدينعلة عدم ذكر الصوم واحلج يف احلديث مع أهن
  

وهنا مسألة جيب أن نتوقف عندها: ذكر صلى هللا عليه وسلم أهنم إن شهدوا الشهادتني وأقاموا الصالة، وآتوا 
الزكاة، عصموا.. احلديث، ملاذا مل يذكر بقية أركان اإلسالم واليت هي الصوم واحلج  إن مجيع شراح احلديث وخاصة 

ل صلى هللا عليه وسلم مل يذكر الصوم ومل يذكر احلج الحتمال أن يكون هذا أصحاب األربعني يقولون: أن الرسو 
احلديث قبل مشروعية الصوم، وقبل مشروعية احلج، واآلخرون يقولون: هو إمنا ذكر األصلني لقسمي التكليف؛ ألن 

ا كما يف احلج واجلهاد، العبادات إما بدنية حمضة وهي الصالة والصوم، وإما مالية حمضة وهي الزكاة، وإما جتمع بينهم
فاكتفى صلى هللا عليه وسلم بذكر الصالة ويتبعها الصيام؛ ألنه عبادة بدنية، وذكر الزكاة ويتبعها احلج؛ ألن فيه 

عنصر املال، وهذه خالصة أقوال شراح احلديث. وهنا قول اثلث: إن احلديث جاء أبن أمر أن يقاتل الناس مجيعاً 
أما ما خفي فحساهبم على هللا، والذي ميكن أن يظهر ويعلن ويشهد عليه: هو ما نص  حىت يعلنوا ما ميكن إعالنه،

عليه يف احلديث أبن يشهدوا فنسمع، ويصلوا فنشاهد، ويؤتوا فنقبض، أما الصوم فأمر خفي وأما احلج فعلى من 
هللا عليه وسلم الصوم؛ ألنه  : مل يذكر صلى-وهللا تعاىل أعلم-استطاع إليه سبياًل، واالستطاعة أمر خفي، فلذا نقول 

أمر خفي، وجاء يف احلديث القدسي: )كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به، يدع طعامه وشرابه من 
أجلي( ال من أجلكم أنتم، فال يستطيع أحد أن يقول: نقاتل فالانً؛ ألنه مل يصم، إال إذا رأيناه أيكل أبعيننا، هذا 

أن نراه أيكل أنستطيع أن نقاتله بدعوى أنه صائم، أو غري صائم  كما ال نستطيع، ال  شيء آخر، لكن بدون
نستطيع أن نقاتل إنساانً ألنه مل حيج؛ ألن احلج مبناه على االستطاعة، وقال صلى هللا عليه وسلم يف االستطاعة )الزاد 

يص على الصوم وعلى احلج؛ ألن الصوم والراحلة( وحنن ال ندري حاله فيهما. واخلالصة أن األقرب يف عدم التنص
واحلج عمالن خفيان ال يطلع عليهما إال هللا عز وجل وليسا بظاهرين. ويقول بعض العلماء املتأخرين: حنن نكتفي 

من الناس بقول: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، فنحكم ابإلسالم، فإذا التزموا بال إله إال هللا حممد رسول هللا حكمنا 
مهم، ومن مث نطالبهم ابلصالة، ونطالبهم ابلزكاة، ونكلفهم ابلصوم، وبكل أركان اإلسالم؛ ألنه إذا نطق إبسال

ابلشهادتني فمعىن ذلك أنه نفى كل اآلهلة إال هللا واعرتف ابهلل وحده، فإذا عبد غري هللا انقض شهادته، وانقض 
غري ما جاء به حممد الرسول، فيكون بذلك قد رفض شيئاً التزامه، وإذا قال: أشهد أن حممدًا رسول هللا، وعبد هللا ب



مما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومعىن ذلك أنه رد شريعة حممد عليه الصالة والسالم، وهللا يقول: 
إبسالمه، مث بعد ذلك [ قالوا: إذا نطق ابلشهادتني حكمنا 85َأفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض ]البقرة:

نطالبه ببقية أركان اإلسالم، فإن امتثل وأطاع وإال اعتربانه مرتدًا وقتلناه، وليس قاتلناه، فإن مل قد تعلم بعد، نعلمه 
حىت يتعلم أركان اإلسالم، وهلذا قالوا: أركان اإلسالم وتعاليم اإلسالم إذا قصر فيها حديث عهد ابإلسالم سواء كان 

اليوم نعذره ومنهله حىت يتعلمها وحىت نبينها له، فإذا التزم هبا فبها ونعمت، وإال كان مصريه آخر. إذاً:  يف اجلاهلية أو
عدم ذكر الصوم، وعدم ذكر احلج ال ألهنما غري مشروعني بل ملا قد علمتم، وأبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه يروي 

م على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد خيرب، ومشروعية هذا احلديث وإمنا أسلم يف العام السابع من اهلجرة، وقد
القتال واجلهاد كانت موجودة قبل ذلك. والصوم شرع يف السنة الثانية من اهلجرة يف شعبان، إذًا: كان الصوم 

حلديث مشروعاً من قبل، وكذلك الزكاة يف السنة الثالثة، إذاً: الصيام والزكاة كاان مشروعني فال يقول إنسان: كان ا
قبل مشروعية الصيام، ولكن األوىل أن يقال: إنه إذا التزم ابلصالة والتزم ابلزكاة فحينئذ يكون األمر على هذا، 

ويُلحق به البقية كما يقول البعض، ويستشهدون حبديث معاذ رضي هللا تعاىل عنه ملا أرسله النيب إىل اليمن وقال له: 
تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا، فإن هم أطاعوك  )إنك أتيت قوماً أهل كتاب فليكن أول ما

لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد 
هب إىل اليمن يف افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم( ومل يذكر صوماً وال حجاً، ومعاذ إمنا ذ

أخرايت حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذاً: ترك ذكر الصيام احلج إما ألنه أمر خفي، وإما ألن األمر أييت 
ابلتدرج، فإذا التزم ابلصالة وهي عبادة بدنية ُأحلق هبا الصيام وهو كذلك عبادة بدنية. والكالم عن احلديث بصفة 

وعلى ما يكون القتال  فالرسول صلى هللا عليه وسلم يقول هنا: )أمرت( فما داللة عامة يرجع إىل حقيقة القتال، 
األمر هنا  وهل احلكم يف ذلك يشمل من أييت بعده  مث ميكن أخذ موقف الصديق رضي هللا تعاىل عنه شاهدًا على 

ض عني، أم فرض  ذلك، مع بيان من الذين قاتلهم الصديق  وعلى أي شيء  مث حكم اجلهاد على األمة أهو فر 
كفائي  ومىت يسقط اجلهاد عن األفراد  ومىت يتعني  وعلى أي شيء يكون  وأحكام احلهاد وآدابه، ومثرة اجلهاد 

 وثوابه، وكل هذا أييت الكالم عليه إن شاء هللا تعاىل. 
  
  
  
 [3احلديث الثامن ] -رح األربعني النووية ش
   

 (َتبع شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...
   

بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: فال زلنا عند حديث 
 النيب: )أمرت أن أقاتل...(. والكالم على هذا احلديث من عدة جوانب: ......

  
 
  



 يه هل األمر يف قوله عليه الصالة والسالم: )أمرت( خاص به أم أن الوالة داخلون ف
  
أواًل: يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل الناس(، يف هذه اجلزئية يتكلم بعض الناس أبن هذا األمر  

خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، وليس ملن جاء بعده أن يقاتل الناس، وأجيب عن هذا االدعاء أبنه ابطل؛ ألن هللا 
ويكون املقصود يف هذا اخلطاب أحد ثالثة أمور: فإما أن يكون  سبحانه قد خياطب النيب صلى هللا عليه وسلم

اخلطاب موجهاً للنيب عليه الصالة والسالم وال يراد به إال شخصه فقط. وإما أن يراد به النيب عليه الصالة والسالم 
ا والنيب غري واألمة داخلة معه يف ذلك اخلطاب. وإما أن خياطب النيب عليه الصالة والسالم ويراد به أمته وحده

داخل يف ذلك اخلطاب. فمن خطاب هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم الذي اختص به ال يشاركه فيه أحد: ما جاء 
[ ، 50يف أمر الواهبة نفسها للنيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل: َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي ]األحزاب:

مرأة مبجرد أن هتب نفسها له؛ ألن هذا خاص برسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن فليس ألحد من األمة أن يطأ ا
رسول هللا عليه الصالة والسالم هو أوىل ابملؤمنني من أنفسهم، وهو ويل من ال ويل له. واخلطاب الذي خوطب به 

[ 23ن: َوَقَضى رَبَُّك ]اإلسراء:النيب عليه الصالة والسالم واملقصود به أمته وهو غري داخل فيه ما جاء يف حق األبوي
ُه ]اإلسراء: [ ، العبادة عامة للجميع َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن 23ومل يقل: )ربكم( قال: َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ

ُلَغنَّ ِعْنَدَك ]اإلسراء:23]اإلسراء: ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر [ مل يقل: )عند 23[ ، بعد عبادة هللا قال: ِإمَّا يـَبـْ كم( ِإمَّا يـَبـْ
َهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما قـَْواًل َكِرميًا 23َأَحُدمُهَا َأْو ِكالمُهَا َفال تـَُقْل هَلَُما ُأفٍن ]اإلسراء: [ مل يقل: )فال تقولوا هلما أف( َوال تـَنـْ

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا أَ 23]اإلسراء: َهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما قـَْواًل َكِرميًا [ .. ِإمَّا يـَبـْ ْو ِكالمُهَا َفال تـَُقْل هَلَُما ُأفٍن َوال تـَنـْ
ُهَما 23]اإلسراء: [، وهناك اآلية األخرى: َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك يب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

َيا َمْعُروفًا ]لقما نـْ [، أين كان أبوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند نزول اآلية  هل ميكن لرسول هللا 15ن:يف الدُّ
أن يصاحب أبويه يف الدنيا معروفاً  لقد مات أبوه وهو محل يف بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن سبع سنوات، فأين 

هذا اخلطاب أبدًا، ولكن خوطبت األمة يصاحبهما يف الدنيا معروفاً ! فال يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت 
يف شخصية رسول هللا عليه الصالة والسالم تعظيماً هلذا احلق؛ ألن األبوين مها صاحبا احلق الثاين على اإلنسان بعد 

هللا، فخوطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا احلق واملراد به األمة. وأييت اخلطاب اخلاص به أو املوجه إليه 
[، قوله: )َأِقِم 114به األمة بكاملها كما يف قوله تعاىل: َأِقِم الصَّالَة َطَريفِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ]هود: واملراد

 لَّ اَّللَُّ الصَّالَة( هل هذا خاص به، أو عام لألمة  عام لألمة، وهلذا جاء يف سورة التحرمي: اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ملَ حُتَرنُِم َما َأحَ 
َتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم ]التحرمي: [، خطاب خاص لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أزواجه، 1َلَك تـَبـْ

ى [، قال: لكم ومل يقل: لك، فهنا اخلطاب موجه لرسول هللا صل2مث أييت: َقْد فـََرَض اَّللَُّ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم ]التحرمي:
هللا عليه وسلم ، مث بنين أبن األمة كلها داخلة معه صلى هللا عليه وسلم. إذًا: )أمرت أن أقاتل الناس( وكل من أييت 
بعده ويلي أمر املسلمني يقوم هبذا األمر ويكون األمر موجه إليه. نظري هذا اخلطاب قوله سبحانه: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم 

ُرُهْم َوتـُزَ  يِهْم هِبَا ]التوبة:َصَدَقًة ُتَطهِن [ ، فهم بعض الناس اجلهال الذين كانوا، حداثء عهد ابإلسالم أبن الزكاة 103كِن
[ ومل يقل: )خذوا( وقال: 103إمنا تدفع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقط؛ ألن هللا قال: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم ]التوبة:

 [ ، وسيأيت زايدة تنبيه على هذه اجلزئية عند قوله: )وآتوا الزكاة(.103ْم ]التوبة:َوَصلِن َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن هلَُ 
  
  



  
 جهاد الطلب وجهاد الدفع

   
إذا كان كل من جاء بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخللفاء الراشدين، ووالة أمور األمة اإلسالمية خماطبون 

كفار  ما حكم قتال الناس حىت يشهدوا شهادة احلق ويؤدوا ما عليهم من بذلك، ومأمورون به، فما هو حكم قتال ال
واجبات اإلسالم  جند األمة جممعة يف القرون األوىل على وجوب مقاتلتهم، إىل أن اختلط املسلمون بغريهم، وجاءت 

كفار أو الكتابيني، املدارس الغربية والشرقية، ونشأت أفكار جديدة ابسم املقاربة بني املسلمني واملشركني، أو ال
واندى بعض املتأخرين: أبن النصرانية انتشرت ابألخوة والرتاحم والتعاطف، أما أنتم أيها املسلمون فنشرمت اإلسالم 
ابلسيف، فقام من هو خمدوع أو خمادع وقال: حنن كذلك، ليس عندان سيف إال دفاعاً عن النفس، ونشأت الفكرة 

 واجلديد: ما غاية اجلهاد وقتال الناس  أهو الدفع عن احلوزة، والدفع عن الضالة، وأصبحت املعركة بني القدمي
البيضة، والدفع عن اإلسالم واملسلمني، أم هو: )حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا، ويقيموا 

إن كفوا ُكفوا عنهم، شهدوا  الصالة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا...( احلديث  فاملدرسة اجلديدة تقول:
أو مل يشهدوا، صلوا أو مل يصلوا، زكوا أو مل يزكوا، وال دخل لكم هبم، وقام اجلدل وكتبت الكتب، ومن يقرأ يف هذا 

بل إن بعض الكتاب قد يكون معاصراً -الباب لبعض الكتاب يف حدود املائة سنة املاضية، أو السبعني سنة، أو أقل 
 رى هذا املنهج الفكري واضحاً. ي -إىل عشرات السنني

  
  
  

 أدلة القائلني أبن اجلهاد مل يشرع إال للدفع
  

ونشأت هذه األفكار أول ما نشأت وبقوة يف اهلند، مث انتقلت إىل املسلمني يف عقر دارهم، حىت الذي يقرأ َتريخ 
مر، وينادون ابلسمع والطاعة، وأال الطوائف اجلديدة وابألخص القاداينية: أهنم حرنجوا على املسلمني قتال املستع

قتال بعد ذلك، ويف بعض البالد يف أفريقيا يرتكون دراسة ابب اجلهاد يف الفقه ويقولون: مل يبق قتال.. ملاذا  قالوا: ما 
بقي جهاد! ما شبهة هؤالء  شبهة أولئك حدثت أوالً: غزو فكري إىل املسلمني فوجدت طائفة تقارب بني الفريقني 

وة، واحلق والباطل خطان متوازايت ال يلتقيات أبدًا، ولبنسوا على الناس آبايت ظاهرها ما ذهبوا إليه لقوله وتسد الفج
[، وقوله تعاىل: َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا 61تعاىل: َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا ]األنفال:

يِن َقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن الَغيِن ]البقرة:190بقرة:]ال [ وقال: ال يكره أحد، 256[ ال تعتدوا أبي شيء  ال ِإْكَراَه يف الدِن
يِن ، ولكن ما معىن َوقَاتُِلوا  واآلن إىل عهد قريب بعض الكتب تدرس يف بعض اجلامعات يف مقدمتها ال ِإْكَراَه يف الدِن

 الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا   معناها: نكف عنهم، إذا مل يقاتلون، ما معىن: )ال تـَْعَتُدوا(  ما معىن: )ال يف َسِبيِل اَّللَِّ 
يِن(  وتركوا أول سورة براءة، وآخر ما أرسل به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة تسع من اهلجرة  ِإْكَراَه يف الدِن

 تعاىل عنه حيج ابلناس وجلس صلى هللا عليه وسلم؛ ألن فتح مكة كان يف العام الثامن حينما أرسل أاب بكر رضي هللا
من اهلجرة، وكان املشركون يف عهود مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان من عادة املشركني يف اجلاهلية أن يطوفوا 

أرسل علياً رضي هللا تعاىل عنه، وأدرك أاب ابلبيت عرااي رجااًل ونساًء، وما كان لرسول هللا أن يشهد هذا املشهد، ف



بكر يف الطريق، فقال له أبو بكر كما يروي القرطيب : أمري أم مأمور  قال: بل مأمور، قال: ما مهمتك  قال: أبلغ 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة براءة، فلماذا مل أيمر الرسول أاب بكر أن يبلغها عنه  قالوا: كان من عادة 

عرب أنه ال يبلغ عن الشخص إال من عصبته وذويه، وعلي رضي هللا تعاىل عنه كان أقرب إىل رسول هللا صلى هللا ال
عليه وسلم من أيب بكر فقد كان ابن عم النيب عليه الصالة والسالم، فذهب وقرأ على الناس يف يوم احلج األكرب 

[، مث جعل هلم مهلة َفِسيُحوا يف اأَلْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر 1اَهدمتُّْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ]التوبة:بـََراَءٌة ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإىَل الَِّذيَن عَ 
 اقْـُعُدوا هَلُْم ُكلَّ [ مث بني فَِإَذا انَسَلَخ اأَلْشُهُر احْلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم وَ 2]التوبة:

 [.5َمْرَصٍد ]التوبة:
  
  
  

 رد أهل العلم من السلف واخللف على من قال أبن اجلهاد إمنا شرع للدفع
   

ومن هنا أييت الناظر اآلن يف هذا الباب وجيد من حيتج ببعض نصوص القرآن على أن اجلهاد إمنا هو دفاع عن 
، قد أجابوا عن ذلك وبينوه الناس، فيما يلي: النفس، وجيد سلف األمة وأئمة املذاهب األربعة، وعلماء التفسري

[ كلمة )الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم( إغراء على 190الوجه األول: َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ]البقرة:
َوال تـَْعَتُدوا( ليس معناها: ال تعتدوا على الناس املقاتلة؛ ألنه لو مل يكن جهاداً يف سبيل هللا لكان قتااًل للمقاتلني )

املساملني، ولكن ال تعتدوا يف قتالكم بقتل الصغري واملرأة والشيخ الكبري، هذا وجه. الوجه الثاين: كانت تلك اآلية 
ة: أن وهي يف البقرة سابقة لرباءة يف النزول، والقتال يف اإلسالم أخذ طور التدرج، وقد جاء يف السنة ويف السري 

األنصار رضي هللا تعاىل عنهم ملا أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعوا بيعة العقبة وكانوا سبعني رجاًل قالوا: )اي 
رسول هللا! لو أذنت لنا أن منيل على أهل املوسم أبسيافنا، فقال صلى هللا عليه وسلم: ال؛ إان مل نؤمر بقتال بعد( 

 مكة مل يؤمر بقتال، وكلنا يعلم ما لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حتمل وصرب ثالث عشرة سنة يف
الكرام من أذى املشركني ومل يؤذوا واحدًا، لقد خرج صلى هللا عليه وسلم إىل الطائف يدعوهم إىل اإلسالم، فكيف  

ا قدميه، ويصرب، وينزل ملك كان موقفهم منه صلى هللا عليه وسلم  سلطوا عليه السفهاء، ورموه ابحلجارة، وأدمو 
اجلبال مع جربيل يقول له جربيل عليه السالم: )هذا ملك اجلبال إن أردت أن يطبق عليهم األخشبني فعل، يقول: 
ال، إين ألصرب وأرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يقول: ال إله إال هللا(. ولذا جاء يف آخر سورة النحل: ادُْع ِإىَل 

ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما عُ َسِبيِل رَبِنَك ابِ  ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن * َوِإْن َعاقـَبـْ وِقبـْ
ٌر ِللصَّاِبرِيَن ]النحل: قوله: َواْصرِبْ َوَما [. وقد سلنى سبحانه وتعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ب126-125هَلَُو َخيـْ

ُرَك ِإالَّ اِبَّللَِّ َوال حَتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك يف َضْيٍق ممَّا مَيُْكُروَن * ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن اتَـّ  َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنوَن َصبـْ
، ولذلك ملا جاء إىل مكة [ ال تكن يف ضيق من مكرهم، واصرب وما صربك إال ابهلل.. وقد صرب128-127]النحل:

وأراد أن يدخل مكة منعوه، حىت دخل يف جوار رجل مشرك، كل ذلك ويصرب وحيتسب، ومل يعاقب أحدًا، ومل أيت يف 
السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاقب شخصاً واحدًا يف مكة قبل اهلجرة، مع 

والسالم وألصحابه، لذا أذن ألصحابه ابهلجرة األوىل إىل احلبشة، مث أذن ملن شاء أن  شدة إيذائهم له عليه الصالة
يهاجر إىل املدينة، وأخريًا هاجر صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، ونعلم كيف كانت ظروف اهلجرة. إذاً: )مل نؤمر 



ن دفاعاً عن النفس، أو كان إلعالء كلمة بقتال بعد( مث جاء إىل املدينة، وُشرعت األحكام، وُأذن يف القتال فهل كا
هللا )من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا(مل يقل: من قاتل لريد الناس، أو ليحمي البالد أو األوطان 

[ يف 190ْم ]البقرة:أو غري ذلك، هنا كذلك: )أمرت أن أقاتل الناس(. إذاً: َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنكُ 
ابدئ األمر حينما كانوا يف أوائل أمرهم وقلة عددهم كانوا مساملني، مث بعد ذلك ملا قويت شوكة املسلمني، وأصبحوا 

طاف أن [ مث كان بعد ذلك النهاية، وخامتة امل123أمة قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة ]التوبة:
تنزل سورة براءة ويرسل علياً هبا رضي هللا تعاىل عنه لينبذ العهود إىل املشركني مجيعاً، وجيعل هلم املهلة أربعة أشهر 

[ فإذا انسلخ األشهر احلرم ماذا تكون النتيجة  فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث 2َفِسيُحوا يف اأَلْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر ]التوبة:
[ قاتلوهم حيث كانوا. إذاً: كانت النهاية األمر ابلقتال العام، وقاتلوهم حىت يكفوا عنكم! أو 5ْدمُتُوُهْم ]التوبة:َوجَ 

حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل. وكذلك أيضاً: كيف جييب العلماء على تلك الدعوة اجلديدة الزائفة  قالوا: 
[ قالوا على أهل الكتاب؛ ألن هللا قبل منهم اجلزية، 190َن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ]البقرة:َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذي

أما املشركون فإما اإلسالم وإما السيف، قالوا: إهنا كانت متقدمة فجاءت براءة ونسختها، يقول بعض العلماء يف 
 السيف.مبحث الناسخ واملنسوخ: كل آية فيها موادعة فقد نسختها آية 

  
  

 
 [4احلديث الثامن ] -شرح األربعني النووية 

 
 َتبع شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...(

 
بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: فال زلنا يف مسألة هل 

ماء، مفادها: أن كل آية فيها موادعة للمشركني، أو اجلهاد شرع للطلب أم للدفع، وقد ذكرت لكم قاعدة ذكرها العل
[ ، هل 5مساملة لألعداء، فقد جاءت آية السيف ونسختها: َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد ]التوبة:

 هذا يكون من ابب الدفاع عن النفس ! ال وهللا. ......
  
 
  

 )ال إكراه يف الدين( على منع جهاد الطلب الرد على املستدلني بقوله تعاىل:
  

يِن ]البقرة: [ ، فإذا كان ال إكراه يف 256أتيت الشبهة الكربى اليت قال هبا أصحاب هذه الدعوى: ال ِإْكَراَه يف الدِن
الدين، فكيف تقاتلوهنم وترغموهنم على اإلسالم  وبرجوعنا إىل كتب التفسري عند السلف، جند أن القرطيب يقول: 
فيها ستة أوجه للعلماء: الوجه األول: أن اآلية كانت يف ابدئ األمر من ابب املساملة، مث نسختها آية السيف على 

القاعدة العامة عند املفسرين. الوجه الثاين: كان األوس واخلزرج قبل اهلجرة وقبل اإلسالم يف عهود مع اليهود، 
تنذر إن عاش هلا ولد أن جتعله يهودايً؛ ألهنم كانوا يرون أن دين  -أي: اليت ال يعيش هلا ولد-فكانت املرأة املقالة، 



اليهود خري مما هم عليه من الوثنية. والوجه الثالث: أن املرأة من األوس واخلزرج رمبا أرضعت ولدها من يهودية، أي: 
من املدينة، أراد اليهود أن وجد ترابط بني األوس واخلزرج واليهود، فلما أجلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهود 

أيخذوا أولئك معهم، وأراد آابؤهم األصليون أن ميسكوهم عندهم، فجاءت اآلية ابلتخيري وليس ابإلكراه. وجاءت 
أوجه عديدة غري ذلك، ولكن خري ما يقال: القاعدة األوىل: )كل آية موادعة نسختها آية السيف( ولو أننا عملنا 

[ اليوم لفسد العامل، مبعىن: أن الدين جنسية وانتماء، فاإلنسان إذا انتمى إىل 256يِن ]البقرة:آبية: ال ِإْكَراَه يف الدنِ 
اإلسالم أصبح له ما للمسلمني وعليه ما على املسلمني، وابلنسبة لغري املسلمني فهو متميز عنهم وال ينتمي إليهم، 

أن شخصاً اآلن جاء من موسكو إىل واشنطن وأخذ يشبه ما فيه العامل اليوم من التمايز إىل دول وَتبعيات، فلو 
جنسية أمريكية، وأصبح له ما لألمريكان يف بالدهم، مث انقلب إىل روسيا وجاء أمريكي إىل روسيا، مث انتقل إىل 

غريها، وأخذ من كل بلد ما يريد وينتقل فيها حيثما شاء، لضاعت جنسيات األمم، وضاعت مصاحلها فيما بينها، 
م هنا، مث انتقل هناك، وأجرم هناك، مث انتقل إىل هنا، وكان تبعاً لدولة من الدول، بعيدًا عن أن ينال ولو أنه أجر 

عقاب على جرميته، وهنا يف اإلسالم وغري اإلسالم أحكام شرعية وحقوق دينية، فلو أن غري مسلم أسلم، أو جاء 
انتقل إىل النصرانية، أين تذهب الزوجة  وقال: إنه مسلم، فتزوج امرأة مسلمة، وورث من أقارب مسلمني، مث

املسلمة  ولو ذهب إىل النصارى وصار نصرانياً وتزاوج منهم، وورث منهم، مث انتقل إىل اليهودية، لو حدث مثل هذا 
األمر، مع عشرة أشخاص من كل جيل يف كل شهر ملاعت احلقوق وضاعت. إذًا: كون اإلنسان حر يف اعتقاده هذا 

ين هلل وال يرتك لألفراد أن يتالعبوا به، إذا شهد أن ال إله إال هللا وشهد أن حممدًا رسول هللا، ليس صحيحاً، والد
 أصبح ملتزماً هبذا العهد املنصوص يف هاتني الشهادتني، فإن نكث قُتل. 

  
  
 

 أدلة القائلني أبن اجلهاد شرع إعالًء لكلمة هللا
  

، وإذا جئنا إىل هذه القضية يف هذا النص عملياً، أنيت ونقول: الرسول إذًا: ليست هناك حرية يف األداين كما يقولون
صلى هللا عليه وسلم ملا جاء إىل املدينة ُشرع القتال، وخرج إىل بدر، فهل كان خروج النيب صلى هللا عليه وسلم 

خروجه اختيارًا وابتداًء: دفاعاً عن النفس، أم إىل عري وجتارة لقريش  وهل كان خروجه اختيارًا أم اضطرارًا  لقد كان 
قال هلم: )هذه عري لقريش اخرجوا إليها لعل هللا ينفلكموها( فخرجوا إليها، ويف الطريق علم صلى هللا عليه وسلم أن 

فكان بوسعه أن يرجع، ولكن يعلن ويقول: )إن هللا قد  -قبل أن يصل إىل بدر-العري قد جنت، وأن النفري قد أقبل، 
: إما العري، وإما النفري( مث ما وقع يف تلك الغزوة من أمور فوق طاقة البشر ختطيط من املوىل وعدين إحدى الطائفتني

َيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعدمتُّْ  نـْ ُتْم اِبْلُعْدَوِة الدُّ  الْختَـَلْفُتْم يف اْلِميَعاِد سبحانه ِإْذ أَنـْ
[ يف اجلبهة، الناحية نفسية كما يقولون: التعبئة.. يقلل هؤالء يف أعني أولئك، ويقلل أولئك يف أعني 42ال:]األنف

[ ألهنم ذليلون ما هلم شيء، لو رأوهم على حقيقتهم رمبا 43هؤالء، َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثريًا لََفِشْلُتْم َولَتَـَنازَْعُتْم ]األنفال:
اللتقاء الفريقني على غري موعد، مث هو سبحانه يري هؤالء أعداءهم أقل منهم،  خافوا، فاملوىل سبحانه خيطط

وابلعكس مع أننا عرفنا حقيقة املوازنة أبن هؤالء: ثالمثائة وأربعة عشر رجاًل، وأولئك: ما بني التسعمائة واأللف، كل 
حانه سري املعركة فقال: فـََلْم تـَْقتُـُلوُهْم َوَلِكنَّ اَّللََّ قـَتَـَلُهْم [، وقد بني سب42ذلك لِيَـْقِضَي اَّللَُّ َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل ]األنفال:



[ جاءت املالئكة. إذًا: هذا أول شيء جيابه به أولئك الذين يقولون: 17َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ رََمى ]األنفال:
ة تبوك، وهي على ختوم الشام، هل جاء الروم يقاتلون القتال دفاع عن النفس. لو جتاوزان ذلك كله، وجئنا إىل غزو 

املسلمني  ما جاءوا، يقول: مسع بتجمعهم وتواعد معهم، أمل يكن من املمكن أن ينتظرهم عند خيرب، فلماذا ذهب 
 إىل حدود الشام، وأوغل فيها وهو أصاًل مل ينته مما حوله بعد  وبعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أييت موقف أيب
بكر مع أهل الردة، و عمر رضي هللا تعاىل عنه حينما يسري اجليوش إىل الشام، وإىل مصر، وتذهب إىل أفريقيا هل  

كان هناك عدو يقاتل املسلمني فيدفعونه عن أنفسهم  هل مسعنا أبن مصر قاتلت املسلمني يف جزيرة العرب  بينما 
قيا جهزت جيوشها لتقاتل املسلمني فيذهبون يدفعون عن اجليش يذهب إليهم ويغزوهم ويفتح تلك البالد، هل أفري

أنفسهم  وتذكرون كلمة القائد املظفر الذي وصل إىل احمليط األطلسي وخاض بفرسه البحر وقال: )وهللا لو كنت 
أعلم أن وراءك من املشركني من يقاتل خلضت هذا البحر إليه(، الذين وراء البحر هل اعتدوا حىت يدفعهم عن 

وهللا. نرجع مرة أخرى ونقول: إن من يقول: إن اجلهاد يف اإلسالم دفاع عن النفس، قتلوا روح اجلهاد يف  نفسه  ال
سبيل هللا، وصرفوا الناس عن التعبئة للجهاد يف سبيل هللا، وأصبحت كل دولة يف موطنها حتافظ على حدودها، 

وأصبح الوضع على ما هو عليه، بصرف وتكون سعيدة إذا سلمت من غريها، ودخلت السياسة يف أمور الناس، 
النظر رفعت راية اجلهاد أو مل ترفع، فإن القتال يف سبيل هللا مشروع وكتاب هللا ينادي بذلك، وهذا حديث رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا.(. بقي من الذي سيقاِتل  ونقاتل من  إن وضع األمة 
سياسية، وارتباط العامل بعضه ببعض على هذا الوضع، ال ميكن ألمة وحدها، أو: لدولة وحدها أن احلاضر بنظمها ال

ترفع راية اجلهاد لتقاتل مجيع املشركني، ليس يف وسعها ذلك، وال نريد أن نتعرض إىل قرارات هيئة األمم، وميثاق 
يث البحث العلمي أن نعلن ونؤكد ونقول: وحقوق اإلنسان، والتزامات الدول و.. و.. إىل آخره, ولكن يهمنا من ح

إن ابب اجلهاد مفتوح، إلعالء كلمة هللا، وليشهد الناس أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، 
يِن [، واألخرى فَِإْخَواُنكُ 5ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد ُعصموا، ويف آية براءة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ]التوبة: ْم يف الدِن

[ فإذا أقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وإذا مل يفعلوا ذلك فاملعىن: أننا نقاتلهم، ولذا جيب أن 11]التوبة:
تتوحد األمة اإلسالمية حتت راية واحدة راية: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، وعندها جيب ويتعني تسيري اجليوش إىل 

ض العلماء يقول: من واجب إمام املسلمني أن يغزو سنة وحيج سنة، يقول: إعالن اجلهاد كأداء املشركني. ولذا بع
 مناسك احلج، كما كان هارون الرشيد رضي هللا تعاىل عنه يفعل ذلك، كان حيج سنة ويغزو سنة. 

  
 
  

 هل اجلهاد فرض عني أم فرض كفاية 
  

أما اخللف ال كالم هلم يف هذا؛ -و على الفرد  اتفق السلف إذا كان األمر كذلك: فما حكم اجلهاد على األمة أ
على أن األصل يف اجلهاد أنه فرض كفائي، والفرض الكفائي املراد منه: وقوع املطلوب، وال  -ألهنم أسقطوه ابلكلية

سلم ينظر إىل من يقوم به، كما يف أمور اجلنائز، من تغسيل امليت، وتكفينه ودفنه، قصد الشارع إيواء جثة امل
بتغسيلها وتكفينها ودفنها، من الذي يقوم بذلك  األمة كلها خماطبة هبذا، فإذا قام واحد من األمة أسقط الواجب 
عن اجلميع. فكذلك قتال املشركني فرض كفائي، إذا قامت به مجاعة من املسلمني سقط عن الباقني. وأما من هو 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر ، كان املسلمون  املطالب هبذا األمر  فنحن نعلم مجيعاً أنه يف زمن 
كلهم جمندون، كانوا يف اجلاهلية أهل حرب وقتال، كل ينشأ على الفروسية، وال حيتاجون إىل ميادين تدريب، وال إىل  

وكل كان كليات يتعلمون فيها، صحراؤهم هي ميادينهم، فيأيت األعرايب بفرسه ودرعه ورحمه وسيفه جندي مقاتل، 
جيهز نفسه، وعندما رجعوا من تبوك ومروا مبدائن صاحل، وعجنوا خبزهم من مياه مدائن صاحل، أمر الرسول أن يعلفوا 

العجني للدواب، فقد كان اجملاهد بنفسه جيهز وميون نفسه وأيخذ طعامه معه، فهو يصنع طعامه وحيمل زاده، وأييت 
مردود، جاء عمر رضي هللا تعاىل عنه ودون الدواوين، أي: كتب  بسالحه. أما بعد ذلك، حينما أصبح للمسلمني

اجلنود يف دواوين، وأصبح بعض الناس متخصصاً للقتال وله ديوان سنوي أو شهري، وأعطى املهاجرين واألنصار 
ورتب هلم، فكان هناك أشخاص مسجلون للقتال يف أي وقت، يشبه يف الوقت احلاضر الذي يسمونه: اجليش 

: هم مجاعة دربوا سواًء دربوا من اخلارج للجيش، أو أحيلوا على التقاعد من اجليش، أو ُسرحوا من االحتياطي
اجليش، عند الضرورة جيمعون، فكان هؤالء مدونون يف الدواوين وعند أية غزوة إذا جاء النفري اجتمعوا. ففي ذاك 

الطوائف، وأصبحت اجليوش رمسية،  الوقت كان أشخاص يقومون هبذا الواجب، بعد ذلك ُدولت الدول، وخصصت
وأوجد جيش يف كل دولة، إذاً: الفرض الكفائي يقوم به: اجليش النظامي، وهو القائم ابلفرض الكفائي عن األمة 
املسلمة اآلن، ولذا املواطنون، أو القاعدة الشعبية ال تتدخل إال عند استنفار اإلمام هلا، وعلى هذا: إذا دخلت 

عدو، من الذي يقوم بفرضها الكفائي  اجليش؛ ألن اجليش معد لذلك، وخاصة يف تلك اآلونة؛ الدولة يف حرب مع ال
ألن احلرب مل تعد سيفاً ورحماً، بل أصبحت حرب آليات، تستخدم فيها التكنلوجيا العلمية، واألسلحة الكيميائية، 

اً، وال يتعامل مع تلك اآلليات إال والذرية. إذًا: أصبحت احلرب اآلن تقوم على علم وصارت إنتاجاً عسكرايً خاص
الدارس هلا، إذاً: الفرض الكفائي اليوم يقوم به من  اجليش النظامي، كل يف ميدانه، وأصبح هناك سالح جوي، 

ومدرعات، وسفن، وغواصات، وكل ذلك مقابل سالح مياثله لدى العدو. إذاً: ال يتدخل يف الفرض الكفائي شخص 
الح، بل أعزل من العلم العسكري، أعزل من التدريب والتمرين العسكري، أعزل من أعزل، ال أقول أعزل من الس

 معرفة التعامل مع تلك اآلليات، وإال كان تعريضاً لضياع نفسه، وكان فقداانً لنفسه بدون مقابل.
  
  
 

 مىت يكون اجلهاد فرض عني 
  

ي هذا الفرض الكفائي إىل فرض عني، ومعىن فرض إذًا: الفرض الكفائي يقوم به اجليش النظامي اليوم، ولكن قد يرتق
عني: جيب على كل فرد، ويكون ذلك يف حالتني فقط: احلالة األوىل: إذا مل يكن اجليش النظامي يكفي لصد العدو، 

ش واستنفر اإلمام القوة الشعبية. إذًا: يكون اجلهاد فرضاً عينياً حينما يستنفر اإلمام األمة، حينما تقل إمكانيات اجلي
النظامي، بقلة عدده أو بكثرة عدوه، وحيتاج إىل مساعدة، وليعلم اجلميع أبن القتال ليس جمرد سالح وإراقة دم 
العدو، بل أسلحة القتال متعددة: قد تكون ابلكلمة كما جاء عن حسان رضي هللا تعاىل عنه حينما تكلم عن 

نهم  قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجني، فأخذ املشركني، فقال له صلى هللا عليه وسلم: )كيف هتجوهم وأان م
يهجو املشركني ويثبط أمرهم، ويعلي من شأن املسلمني، حىت نصب له رسول هللا كرسياً يف هذا املسجد وقال: 

اهجهم وروح القدس يؤيدك(. قد تكون املسامهة يف احلرب بكلمة يف اإلذاعة، وقد تكون بكلمة يف صحيفة، وقد 



ن األنواع.. ولذا قال العسكريون اجلدد: إن كل جندي يف امليدان يتبعه سبعة جنود خارج امليدان، تكون أبي نوع م
فالذي يزرع وحيصد ويقدم احلب ملخابز اجليش ليمون اجلنود، جندي أم ال  الذي جيز الصوف ويقدم الغزل للمصنع 

دي أم ال  العامل الذي يف مصانع الذخرية، لينسج البطانية للجندي ليتغطى هبا، أو البدلة أو احلذاء ليلبسها، جن
الذي يعد الذخرية للجندي لريمي هبا، )إن هللا يدخل ابلسهم الواحد اجلنة ثالثة: الذي يريشه، والذي يناوله، والذي 

يرمي به( وبعض املدافع حتتاج إىل ثالثة أشخاص، وبعضها إىل أربعة، فليس املقاتل هو الذي يقذف ابلقذيفة 
لذي يقدمها إليه، والذي يعبد الطريق لآلليات، والذي ميد األسالك لالتصاالت، والذي يهيئ املاء فحسب، بل ا

ليشربوا، كل أولئك جنود يعملون يف املعارك، ولكنهم جنود خلف الصفوف، ولذا قال العلماء: الزراعة والصناعة 
 تعاىل يف املقدمة: )إن تعلم الصناعات فرض والتعليم فرض كفائي؛ ألن األمة ال تستغين عنها، ويقول النووي رمحه هللا

على األمة( فرض كفائي حىت اإلبرة، ارجعوا إىل مقدمة اجملموع للنووي. ويقول: إذا قصرت األمة اإلسالمية يف 
صناعة اإلبرة فهي حمتاجة إىل عدوها يتحكم فيها بقدر حاجة اإلبرة. ولو مل يكن عندان إبر لصران عراة، ال نستطيع 

دومهت  -ال قدر هللا-يط ثوابً. إذاً: جعل العلماء الزراعة والصناعة من ابب اجلهاد أيضاً. احلالة الثانية: إذا أن خن
البلدة أو القرية اليت أنت فيها من العدو، وجب على الصغري والكبري، وال ُيستأذن يف ذلك أحد، حىت الولد ال 

يتهم وعن أعراضهم وأمواهلم، أما ما عدا ذلك ويف املرحلة يستأذن أبويه، وخيرج الرجال والنساء يدافعون عن قر 
األوىل: الفرض الكفائي، لو أراد إنسان أن يتطوع، هل أحد مينع املتطوعني  ال، ولكن حينما يريد شخص اجلهاد يف 

ر سبيل هللا يف حال كونه فرض كفاية يكون بني أمرين: بني فرض كفاية وهو اجلهاد، وبني فرض عني وهو طاعة وب
الوالدين، فيقدم فرض العني هنا على فرض الكفاية، وجهاده يف بر الوالدين. إذاً: حينما يكون القتال يف املرحلة 

األوىل وهو: الفرض الكفائي، وأراد إنسان أن يتطوع، ويذهب للجهاد يف سبيل هللا، فلينظر: هل هذا التطوع يضيع 
ده زوجة وأوالد، حقوق الزوجة واألوالد فرض كفائي، أو فرض عيين  واجباً عليه كفائياً أو عينياً، أم ال  إنسان عن

فرض عيين، هل يرتك زوجته، وأوالده يف ضياع، ويقول: أذهب أقاتل يف سبيل هللا! ال وهللا، وال ننسى الرجل الذي 
ل له رسول هللا جاء من اليمن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف املدينة وقال: )جئت ألقاتل معك يف سبيل هللا( قا

صلى هللا عليه وسلم: )ألك أبوان  قال: نعم، قال: اذهب ففيهما فجاهد( ملاذا  ألن قتاله مع رسول هللا تطوع، 
واجلهاد يف بر أبويه واجب، فال هندم واجباً من أجل تطوع، والعاقل ال يهدم مصرًا ليقيم قصراً. والرواية األخرى: 

قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما(. وأعرف أان قد نكون أطلنا يف هذا )نعم، تركتهما يبكيان على خروجي، 
املوقف، ولكن لضرورة احلال؛ ألننا مسعنا من سنوات عديدة من شباب انشئ متحمس قد يغرر عليه، ويذهب ليقاتل 

ما يقرأ ألشخاص جمهولني يف سبيل هللا َتركاً أبويه.. َتركاً دراسته.. َتركاً أهله، كل ذلك بدافع احلماس، يغرر عليه عند
يقولون: القتال فرض عني على كل مسلم، وهذا مل يقله عامل مسلم قط، بل إن أهل أفغانستان يقولون: حنن يف حاجة 
إىل املال والسالح أكثر من الرجال، والواقع يصدق ذلك؛ ألنه كما قلنا: يذهب الواحد إىل بلد ال يعرف تضاريسه، 

فيحتاج إىل مران عسكري جيابه به تلك احلالة، فيكون عندها عالة عليهم حىت يتدرب. وال يقوى على حتمل طبيعته، 
أقول ألمثال أولئك: إنك إذا أردت مساعدة اجملاهدين، فإنه البد أن يكون وراء اجلندي يف امليدان سبعة جنود، 

و قيمة الطعام، ويكون ذلك فاعمل واكتسب وتربع وأرسل إليهم قيمة السالح، أو قيمة اللباس، أو قيمة الدواء، أ
جهادًا، ولذا فقد قسم صلى هللا عليه وسلم أجر اجلهاد بني اثنني: )من خلف غازايً يف أهله خبري ُكتب له نصف 
أجره، ومن جهز غازايً يف سبيل هللا، كان له مثل أجره( ألي شيء له مثل أجره  بتجهيزه؛ ألن التجهيز نوع من 

 اجلهاد.



  
  
 

 أقر ابلشهادتني بغري الصيغة املعروفةاحلكم فيما إذا 
  

نواصل الكالم عن احلديث: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا ...( إذاً: الغاية من قتال رسول هللا للناس ما هي  
حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، وأن يقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، ال أن يفكوا عن املسلمني 

هلم، ال وكال. بقي احلديث عن ) يقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة ( يبحث العلماء يف منطوق الشهادتني من ابب قتا
البحث العلمي: لو أن إنساانً جاء وقال: أشهد أن ال إله إال الرمحن الرحيم، أشهد أن ال إله إال السميع العليم، ومل 

د أن أمحد رسول هللا، ومل يقل: حممدًا رسول هللا، هل جيزئه ذلك أم يقل إال هللا، فهل جيزئه ذلك أم ال  أو قال: أشه
ال  اجلمهور يقولون: ال، وبعض من أهل املذاهب يقول: نعم جتزئ؛ ألن املطلوب اإلقرار، ولكن الرسول صلى هللا 

، مث لفظ اجلاللة: عليه وسلم يقول لعمه: )قل كلمة أحاج لك هبا عند هللا( إذاً هي كلمة مقصودة وهي: ال إله إال هللا
هللا، علم على الذات، وال يشاركه سبحانه يف هذا العلم أحد، خبالف )الرمحن( فإن هناك رمحان اليمامة، فلما أمر 

النيب صلى هللا عليه وسلم كاتبه يف صلح احلديبية أن يكتب: بسم هللا الرمحن الرحيم، قالوا: ال نعلم رمحاانً إال رمحن 
[ مسي هبا صلى هللا عليه 128ك اللهم(. وكذلك )الرحيم( اِبْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم ]التوبة:اليمامة، اكتب: ابمس

[ وكل حيوان 11وسلم، كل صفات هللا قد يشاركه فيها املخلوق لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى:
، كلمة: )إله( ميكن أن تطلق على معبود بغري حق، لكن: )هللا( ال أيكل ويشرب مسيع بصري، ما عدا لفظ اجلاللة: هللا

تطلق إال على رب العزة سبحانه، إذًا: ال يغين وال جيزئ عنها غريها. كذلك: حممد رسول هللا، عيسى عليه السالم 
أمحد كما مساه القرآن جيزئ، وما عداه [ إن قال: أشهد أن 6قال: َوُمَبشِنًرا ِبَرُسوٍل أيَْيت ِمْن بـَْعِدي امْسُُه َأمْحَُد ]الصف:

من األمساء كاملاحي والعاقب واحلاشر.. إىل آخره ال جيزئ. بصرف النظر عن هذا نقول: إذا كان يريد أن يقر 
ابإلسالم ال يضريه أن يلتزم مبا قاله صلى هللا عليه وسلم ويقول: )أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا(. 

لصالة( إقام الصالة جزء من الشرط على كف اليد عنهم أو على عصمة املال للمشركني، أن يشهدوا وأن )ويقيموا ا
يقميوا، فإذا مل يقيموا الصالة، نكف عنهم، أو نقاتلهم عليها  يقول اجلمهور: أبهنم إذا نطقوا ابلشهادتني ومل يصلوا 

 قاتلناهم عليها، وليس قتلناهم.
  
  
  

 [5احلديث الثامن ] -ة شرح األربعني النووي
   

 َتبع شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...(
  
بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: فال زلنا عند قول النيب  

 عليه الصالة والسالم: )أمرت أن أقاتل ...(. ......



  
 
  

 صالة دون َترك الزكاةاحلكمة يف األمر بقتل َترك ال
  

وتعرض لنا هنا مسألة: ملاذا فرق بني الصالة والزكاة عند االمتناع عنهما، فالصالة يقتل َتركها، والزكاة خبالف ذلك  
أما الفرق بني القتل على الصالة، وعدم القتل على الزكاة ملن منعها؛ ألن الصالة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدين 

ه، خبالف الزكاة، تؤخذ ابلقوة كما جاء يف احلديث: )من أداها فبها ونعمت، ومن منعها حمض، ال تؤدى إبكرا
أخذانها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس حملمد وال آلل حممد منها شيء( ، ولكون الزكاة ميكن أن تؤخذ 

ن كان ترك الصالة مدة، مث أراد عنوة وقوة ال يقتل صاحبها، إمنا تؤخذ منه وخيلى سبيله. وهنا سأل بعض اإلخوان: م
 أن يصلي، هل يلزمه قضاء ما مضى  

  
 
  

 حكم َترك الصالة وما يلزمه من قضاء الفوائت بعد التوبة
  

، كمن جحد أي شيء معلوم من الدين -عياذًا ابهلل-أما من ترك الصالة جحودًا لوجوهبا، فهذا مرتد عن الدين 
كها تكاساًل وهتاوانً، مث هداه هللا وَتب ورجع إىل هللا، وحافظ على الصالة، ما ابلضرورة، والكالم عندهم فيمن كان تر 

حكم تلك الصلوات اليت مضت  مجهور األئمة األربعة رمحهم هللا على أهنا دين يف ذمته عليه أداؤها. ويرى بعض 
ة يتعارض قوله مع إلزامه أبداء ما املتأخرين: أبنه تكفيه التوبة، واإلسالم جيب ما قبله. إذًا: من قال بكفر َترك الصال

ترك منها حال كفره بعد توبته، ويف هذا احلكم تناقض؛ ألهنم إن حكموا عليه ابلردة، ملاذا مل يقتل ردة  وملاذا مل 
حيرموا عليه زوجته  وملاذا مل يعاملوه معاملة املرتدين  يرتكونه يف كل شيء، ولو مات ملاذا يرثون ماله  وإذا مات مورثنه 

 ملاذا يرث منه، مع أنه ال مرياث بني مسلم وكافر، إذًا: يتناقضون يف هذا احلكم.
  
 
  

 اعرتاض ابن عباس على من أسقط قضاء الفوائت من الصلوات
  
وابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما يقول: )اي سبحان هللا! إذا كان الرتك بسبب النسيان أو النوم وقد أوجب عليهما  

ة والسالم القضاء مع رفع القلم عنهما، فكيف ال نوجب القضاء على من تركها عمدًا )ففليصلها النيب عليه الصال
إذا ذكرها، فإنه ال وقت هلا إال ذلك(، وقد ثبت أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ومجع الصحابة يف عودهتم من 

انتدب بالاًل، فأسند بالل ظهره إىل راحلته، بعض األسفار يف غزوة نزلوا وعرنسوا، فقال النيب: )من يكأل لنا الفجر، ف
واستقبل املشرق بوجهه، ينتظر الفجر ليخرب ويوقظ النائم، فنام كما انم غريه، ومل يوقظهم إال حر الشمس، بعد أن 



خرج الوقت( ، هل أسقطها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حىت إنه لريوى يف ذلك: )أبن الرسول صلى هللا عليه 
استيقظ وجاء أبو بكر آسفاً، قال: اي أاب بكر! لكأين بـبالل قد جاءه الشيطان يهدهده كما هتدهد األم  وسلم ملا

طفلها حىت انم، مث انداه: تعال اي بالل! أين كنت  قال: أخذ بروحي الذي أخذ أبرواحكم( ، يعين: أان مثلكم، 
وأسندت إليها ظهري، واستقبلت املشرق أنتظر الفجر، فاعتذر أبمر واقع، قال: )وهللا اي رسول هللا لقد أخنت راحليت 

فإذا ابلشيطان أييت ويهدهدين كما هتدهد األم طفلها حىت منت، فقال أبو بكر : أشهد إنك لرسول هللا(، هنا ماذا 
ز فعل رسول هللا  هل قال: ما عليكم! خرج الوقت وانتهينا! ال؛ قال: )اجتازوا هذا الوادي فإن فيه شيطاانً، واجتا

الوادي، وتوضئوا، وأمر املؤذن فأذن، وصلوا سنة الفجر، مث أمره فأقام وصلوا الفريضة(. فـابن عباس رضي هللا تعاىل 
عنهما يقول: )حينما تفوته بعذر مقبول شرعاً نوماً أو نسياانً تكلفونه ابألداء، وحينما يتعمد تركها ختففون عنه 

ك الصالة متساهاًل، مث هداه هللا ورجع، يعلم أبن ما فات من الصلوات دين وترتكونه!( يعين: أمر متناقض. إذًا: من تر 
عليه، ولكن ال ينبغي أن أنيت ونقول: قم اآلن وأد ما عليك قضاء السنوات املاضية، فيقعد سنة أو سنتني، أو شهر 

وكما يقول الفقهاء أو شهرين وهو معتكف يؤدي الذي عليه، وإمنا عليه أن يكثر من قضاء الفوائت حسب الرتتيب، 
من ابب التخفيف عليه: يصلي مع كل فريضة مثلها إىل أن يقضي زمناً يعادل الزمن الذي ترك فيه الصالة، وإن ُقدر 

ومات يف أثناء ذلك قبل أن يويف فهو على نيته، وهللا أوىل به. ويقتل من ترك الصالة، بعد رفع أمره إىل ويل أمر 
ابلصالة؛ لكن كم ننتظر له  اإلمام أمحد رمحه هللا يقول: إىل أن خيرج وقت الصالة املسلمني املسلم، وحبسه وأمره 

اليت جيء به فيها، ويقول البعض: يوم وليلة، وقول ويقول آخرون: ثالثة أايم ألهنا أكثر اجلمع، فإن أصر على عدم 
عي يقولون: حدًا وأمحد يقول: ردة الصالة فيقتل، وهل يقتل ردة أم حدًا، األئمة الثالثة: أبو حنيفة ومالك والشاف

وكفرًا. وإذا تواطأ مجاعة على تركها قوتلوا حىت يؤدوها، حىت قال بعض املالكية واألحناف: لو تركت قرية إعالن 
 األذان، قالوا: نصلي بال أذان، قاتلهم اإلمام على ذلك؛ ألن األذان من شعائر اإلسالم. 

  
  
  

 يثعلة عدم ذكر الصوم واحلج يف احلد
   

ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: )حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا 
الزكاة(، وأشران إىل أن العلة يف على عدم ذكر الصيام واحلج؛ ألن العبادات قسمني: بدنية ومالية، والعبادات البدنية 

لون حىت يصلوا، فكذلك حىت يصوموا، والعبادة املالية هي: الزكاة، فيلحق احلج هي: الصالة والصوم، فإذا كانوا يقات
ابلزكاة، وقد جاء عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه يف حق احلج أنه قال: )لقد مهمت أن أبعث برجال لقبائل 

هم مبؤمنني(، ولكن ما قال: أقاتل، العرب ينظرون من يستطيع احلج ومل حيج فليفرضوا عليهم اجلزية ما هم مبؤمنني ما 
قال: أفرض اجلزية؛ ألن استطاعة اإلنسان للحج ليست قطعية، قد يكون يف ظاهر األمر مستطيعاً، ويف حقيقته غري 
مستطيع، ولكن يؤيد ما ذهب إليه عمر رضي هللا تعاىل عنه نص القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ 

[ فمن استطاع ومل حيج قال عنه: َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اَّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي 97ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل ]آل عمران:اْلبَـ 
[ ومن مل حيج، هل 97[ مل يقل: ومن مل حيج؛ ألن السياق َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت ]آل عمران:97]آل عمران:



: هذا شأنه وهللا غين عنه! ال؛ بل قال: )َوَمْن َكَفَر( فأطلق الكفر على من مل حيج وهو مستطيع، وهذه خطورة  قال
 كبرية. 

  
  
  

 اجلهاد وسيلة وليس غاية
   

قال صلى هللا عليه وسلم: )فإذا فعلوا ذلك( اسم اإلشارة )ذلك( راجع إىل كل ما سبق من النطق ابلشهادتني معاً، 
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، والصوم واحلج كما قدمنا. قال صلى هللا عليه وسلم:  -إحدامها عن األخرى وال جتزئ-

)فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم( ويتفق علماء اللغة على أن )حىت(: حرف غاية، وما بعدها مغاير 
ب وكل من يتعاطى الدعوة إىل هللا ليعلن للعامل كله ملا قبلها، من هنا جيب أن يقف املسلم وكل كاتب وخطيب وأدي

أن القتال يف اإلسالم ليس غاية لذاته، ولكنه وسيلة للوصول إىل غاية وهي: أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً 
مي الدم. رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة(، أي: يعبدوا رهبم الذي خلقهم، فإذا فعلوا ذلك: كانوا معصو 

إذًا: القتال من حيث هو، واجلهاد من حيث هو يف شرع اإلسالم، ليس غاية لذاته، إذًا: ملاذا يعيب أولئك على 
املسلمني حينما يعلنون القتال، وحينما جياهدون يف سبيل هللا، ال يف سبيل أنفسهم، وال يف سبيل مغنم يغتنمونه، وال 

، لكي يعبد اخللق خالقهم. إذًا: القتال للمشركني ليس غاية يف ذاته، وهلذا  سلطان يقيمونه، كال: إمنا هو يف سبيل هللا
كان القتال يف اإلسالم هو آخر ما ميكن أن يعاجل به املسلمون عقول وأفكار الكفار، وقد جاء عنه صلى هللا عليه 

وا أن ال إله إال هللا وأن حممداً وسلم عندما أرسل معاذاً إىل اليمن أنه قال له: )فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهد
رسول هللا، فإذا قالوها هلم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم( واملسلمون الذين جياهدون عشرات السنني، إذا جاءوا 
إىل أمة ووقفت أمامهم، ودخلوا معها يف قتال، واستشهد من املسلمني من استشهد، فإذا قال العدو: ال إله إال هللا،  

الذين قتلوا يف سبيل ذلك من املسلمني ماذا بشأهنم  هؤالء أجرهم عند هللا، ال يتحمل املشركون دية كفوا عنه. و 
الذين استشهدوا من املسلمني على أيديهم، مع أنه لو كان قتااًل بني املسلمني أنفسهم لتحملت كل طائفة دايت 

 قد عقد معهم صفقة ربح ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن القتلى من الطائفة األخرى، لكن هنا هم يستشهدون إىل رهبم؛ ألن هللا
[ أجر 111وَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ]التوبة:اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـلُ 

ن على الكفار بعوض ما فات على املسلمني من رجال وأموال.. ال؛ ألهنم خرجوا اجملاهد عند هللا، ال يرجع املسلمو 
يف سبيل هللا، فكيف يعاب على املسلمني إذًا !. قال: )فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد كتب عليهم( فقال 

لليلة، يقف املصلي هنا: هللا، ليس الرسول أو أي أحد، بل هللا؛ ألن هذا هو حق هللا، مخس صلوات يف اليوم وا
يقول: هللا أكرب، يسجد ويقول: سبحان ريب األعلى، يركع ويقول: سبحان ريب العظيم، فهي حق هلل، )فإن أجابوك 

لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم( وليست الزكاة ضريبة، وال غنيمة 
رسل عاماًل للزكاة فجاء وقال: أين الزكاة  قال: أرسلتين مزكياً أو جابياً  للمسلمني، وكما جاء عن بعض السلف: أ

قال: مزكياً، قال: أخذهتا من حيث كنا أنخذها زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنفقتها حيث كنا نصرفها يف 
هي منهم وهلم، وهذا جيسد زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أخذهتا من األغنياء ورددهتا إىل الفقراء، وهكذا ف

التعاون االجتماعي بني الغين والفقري، وهو أمر إنساين، ولو مل أيت اإلسالم به لتعني على كل جمتمع التضامن 



: ما حظ املسلمني من ذلك  حظهم الشهادة يف سبيل هللا، وقد بني صلى هللا عليه وسلم يف قوله:  ََ االجتماعي. إذًا
( أبي شيء  مبجرد القيام حبق هللا، ولذا غضب صلى هللا عليه وسلم غضباً شديدًا على )عصموا مين دماءهم وأمواهلم

أسامة يف بعض املعارك حينما قتل رجالً مشركاً يف املعركة وهو يف امليدان بعد أن قال: )ال إله إال هللا حممد رسول هللا، 
ال إله إال هللا  قال: اي رسول هللا! قاهلا حتت شعاع فلما أخرب بذلك رسول هللا قال: )قتلته بعد أن قاهلا! ماذا تفعل ب

إين مل أؤمر أن  -مبعىن: هل أتدري ما يف قلبه -قال: هل شققت عن قلبه   -أي: قاهلا خوفاً من السيف-السيف 
أفتش عن بطوهنم(. وهكذا يبني صلى هللا عليه وسلم أن من نطق ابلشهادتني ولو حتت ظالل السيف فإنه يكف 

م لنا يف املوطأ قول عمر رضي هللا تعاىل عنه: )ألن يسند العلج يف اجلبل فيقول: مرتس، فيقتله إنسان، إال عنه، وتقد
جعلته مثلة لغريه( مرتس مبعىن: مأمن أو أمان أو أمين.. إىل آخره، فيعيب عمر رضي هللا تعاىل عنه على من يقتل 

: القتال ليس غاية للمسلمني، وليس تشفياً من أعداء أعجمياً أو كافرًا يف امليدان بعد أن يطلب األمان. إذاً 
املسلمني، ولكنه كما يقول بعض اإلخوان املسلمون يف موقف اجلهاد مثلهم كمثل إنسان نظر إىل شخص يعيش يف 
دايجري الظالم يتخبط، ال يدري أيطأ شوكاً أو ورداً.. أميسك حية أو حوَتً، ال يدري ماذا يفعل  يف ظالم وجهالة 

ل، فأَته ويف يده مشعل يضيء الطريق، فجاء وطرق الباب على هذا الضال الضائع، وقال: اي هذا! خذ هذا وضال
 املشعل واستنر به.

  
  

 
 [6احلديث الثامن ] -شرح األربعني النووية 

 
 َتبع شرح حديث: )أمرت أن أقاتل الناس...(

  
 لى آله وصحبه ومن وااله، مث أما بعد: ......بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وع 
   

 معىن قوله عليه الصالة والسالم: )إال حبق اإلسالم(
   

فاحلق هنا حق اإلسالم الذي هو دين هللا، ومل يقل: حبق املسلمني، أو حبق الرسول .. )إال حبق اإلسالم( أي: احلق 
و حق اإلسالم . جاء يف احلديث أن النيب عليه الصالة الذي جاء به اإلسالم من عند هللا، وهنا يرد سؤال: ما ه

والتارك لدينه  -أو قاتل النفس-والسالم قال: )ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث: ثيب زان، والنفس ابلنفس 
 املفارق للجماعة(. 

  
  
  

 ثبوت القتل ابلرجم من سنة النيب عليه الصالة والسالم
   



الصحيح يثبت وجود الرجم، وقد أنكر بعض الناس الرجم، وجاء عن عمر رضي هللا  ويهمنا هنا أن هذا احلديث
تعاىل عنه أنه خطب الناس على املنرب وقال: )أيها الناس! ال يطولنن الزمان ابلناس فيقولون: أين الرجم مل جنده يف  

، ولوال أن يقول الناس: زاد عمر كتاب هللا  لقد نزلت آية الرجم، ورجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورمجنا معه
يف كتاب هللا لكتبتها(، وقد أمجع أنه كان فيما أنزل من القرآن: )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاالً من 
هللا وكان هللا عزيزًا حكيماً(، وُنسخت وبقي حكمها، وكل علماء األصول يعلمون أن النسخ: إما نسخ اللفظ وبقاء 

نسخ احلكم وبقاء اللفظ. وقد يرد سؤال: ما احلكمة من النسخ هبذه الكيفية  قالوا: نسخ احلكم وبقاء احلكم، أو 
اللفظ للتعبد، ليتذكر الناس ختفيف هللا عليهم، ونسخ اللفظ وبقاء احلكم: لالبتالء واالمتحان، هل يرتكون العمل به 

فظ  مث إن بعض العلماء يقول: ما نسخ لفظ الرجم، بل إنه مبجرد عدم وجوده، أم يظلون ممتثلني أمر هللا ولو رُفع الل
موجود كما يف قصة اليهود، ففي حديث عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه قال: )جيء بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال 
صلى هللا عليه وسلم: ائتوين أبعلم رجلني، فجاءوا اببين صورية، فقال هلما: ما حكم ذلك يف كتابكما  قاال: إن 

وا وجعلوا التحميم  وتنكيس الوجوه يف الركوب، فقال عبد هللا بن سالم : مرهم  -تسويد الوجه-رهباننا قد غرين
أي: -فليأتوا ابلتوراة فليقرءوها، فجاءوا ابلتوراة وقرءوها، ومل يقرءوا آية الرجم، فقال ابن سالم : مره فلريفع يده 

توراة(، فقالوا: إن وجود آية الرجم يف التوراة، وطلب الرسول هللا فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة يف ال -القارئ
صلى هللا عليه وسلم أن تقرأ على احلاضرين، عالوة على داللة القرآن الكرمي عليها واإلحالة إىل موضعها يف التوراة، 

ما مل أيت يف شرعنا ما  هلو إثبات للرجم. وهنا مبحث: هل شرع من قبلنا شرع لنا، أم ال  اجلمهور: على أنه شرع لنا
ينسخه أو يدل على منعه. ويكفي يف إثبات الرجم األحاديث املتواترة يف ذلك، وقضية ماعز وقضية الغامدية وكل 

منهما قد رجم يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم. ووقعت بعض الوقائع يف زمن عمر ومل يكن نصاب الشهود كاماًل، 
ن أيضاً: ملاذا يشرتطون أربعة شهود يف حد الزان  بينما يف القتل لو شهد اثنان على فلم يطبق هذا احلد. وهنا يبحثو 

قتل أربعة لواحد لقتل األربعة  قالوا: ألن كل جرمية شهادة على جانب واحد، لو أن إنساانً قتل إنساانً، حنن يف 
اك طرفان، قالوا: وشهادة األربعة ال حاجة إىل شهادة على القاتل أنه قتل، ولكن يف الزان هناك زان ومزين هبا، فهن

ختص واحدًا من الطرفني يف الزان، هذا فيه وجه آخر؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يطلب األربعة الشهود إال 
أن يكون الطرفان موجودان، وما جاءت قضية يقر صاحبها وفتش عن الطرف الثاين. فحينما جاء ماعز ، ما قال له: 

ما جاءت الغامدية ما قال هلا: من الذي زىن بك  ألن ذلك تفتيش وتنقيب عن الفواحش، واألمر مبن زنيت  وحين
مبين على السرت، فلما جاءت الغامدية اكتفى مبجيئها، وملا جاء ماعز اكتفى مبجيئه، ألنه: لو قال ماعز : زنيت 

جاءت الغامدية وسئلت: من بفالنة، وجيء بفالنة وقالت: يكذب، هل قوله: يسري عليها، ال.. وكذلك لو 
صاحبك، وقالت: فالن، وجيء بفالن، وقال: كذبت علي، هل يؤخذ ابدعائها عليه، ال يؤخذ، إذًا ما الفائدة من 
اجمليء، ولكن يف قضية العسيف كما تقدم يف املوطأ: )جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: اي رسول هللا! 

فزىن ابمرأته، فأفتيت أبن على ابين الرجم فافتديت ولدي بوليدة ومائة شاة، فاقض بيننا إن ابين كان عسيفاً عند هذا 
بكتاب هللا، فقال صلى هللا عليه وسلم: نعم، أقضي بينكما بكتاب هللا، الوليدة والغنم يردان عليك، وعلى ابنك 

حض، والتغريب من كتاب هللا، ال كما جلد مائة وتغريب عام(. إذاً: هذا هو احلكم بكتاب هللا؛ ألن ولده بكر ليس مب
تقول بعض املذاهب: زايدة على النص فهو ساقط، وعليه تغريب عام، مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )واغد اي 

أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها( ملاذا أرسل إىل امرأة هذا  االعرتاف جاء من املرأة واألجري من قبل، ولكن 



 احلكم، فأُفيت ممن مل يعلم احلكم، فقام الرجل وافتدى ولده، واحلدود ال يفتدى فيها، فصحح النيب صلى اختلفوا يف
 هللا عليه وسلم احلكم، وذهب أنيس إىل املرأة فاعرتفت فرمجها.

  
  
  

 املقاصد الشرعية من تغليظ حد الثيب الزاين
   

سبق أن تزوج، ودخل ابمرأته يف عقد ال مبلك ميني، ووطأها  إذًا فممن يستحل دمه: الثيب الزاين، والثيب: هو الذي
وطئاً صحيحاً ولو مرة واحدة، بل كما يقول العلماء: ولو مبجرد مغيب احلشفة، ويرتبون على مغيب احلشفة حنوًا من 

البكر إذا  عشرين حكماً يف الفقه، فإذا تزوج ودخل ابلزوجة، ولو طلقها يف احلال، أو ماتت أصبح ثيباً. اخلالصة أن
زنت جتلد مائة جلدة، والثيب إذا زنت رمجت. الزان واحد، واإليالج واحد، وقضاء الوطر واحد.. فلماذا اختلف 

احلكم  وجند البعض يقول: إن البكر مل يتذوق أمر النكاح، فهو ال يدري شيئاً عنه، ولذا فهو أقدر على الصرب عليه، 
والعفة، فلماذا شدد يف حكم الثيب دون البكر  أقول: إن الذي يتتبع أما الثيب فقد تذوق وال يقوى على الصرب 

مقاصد الشريعة جيد أن احلكمة فيما جاء به الشرع؛ ألن الثيب غالباً ما تكون ذات زوج، والبكر ال زوج هلا، فإذا 
ب إذا زنت زنت البكر ومحلت، وظهر محلها وجاء ولدها، هل ميكن أن يلصق أبحد  ال، متميز بذاته، ولكن الثي

ومحلت من غري زوجها، فإهنا تلحق بزوجها من ليس منه. إذاً جرم الثيب أكرب، وجرأة الثيب يف التساهل أكثر؛ ألهنا 
ترى عليها غطاًء يسرتها أال وهو زوجها، والبكر ال جتد ذلك، إذًا: القضية ليست حمل اجتهاد، وإمنا هو خترص 

وسلم قال: )الثيب الزاين( وتفاصيل هذا األمر يف كتب الفقه يف ابب  واستنتاج، ويكفي أن الرسول صلى هللا عليه
 احلدود.

  
 
  

 أقوال العلماء يف قتل النفس ابلنفس
  

َنا  قال عليه الصالة والسالم: )والنفس ابلنفس، أو القاتل...( أمجع العلماء على أن من قتل يقتل، لقوله تعاىل: وََكتَـبـْ
[ وبنين يف موضع آخر: احْلُرُّ اِبحْلُرِن َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواألُنَثى اِبألُنَثى 45َس اِبلنـَّْفِس ]املائدة:َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّفْ 

[. فإن قتل حر عبدًا، أو العكس، أو قتل ذكر أنثى أو العكس، ماذا يكون احلكم  بينه قوله تعاىل: 178]البقرة:
ر يُقتل ابألنثى، واألنثى تقتل ابلذكر، ولكن بعض املذاهب يقول: إذا قتل رجل [ فالذك45النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس ]املائدة:

امرأة وطلب أهل املرأة القصاص من الرجل، ُدفع هلم نصف الدية؛ ألن دية املرأة نصف دية الرجل، فيدفعون نصف 
سواء، أما احلر ابلعبد،  الدية أو يقتلون الرجل، واجلمهور يقولون: ال ) النفس ابلنفس ( رجل ابمرأة وامرأة برجل

فاجلمهور يقولون: ال، احلر إذا قتل عبدًا، العبد مال يقونم، ويدفع لسيده قيمته مهما بلغت، ولو زادت عن دية احلر، 
وإذا قتل العبد حرًا، ماذا يكون احلال  ليس على سيد العبد إال تسليم العبد، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا امتلكوا، 

 ا القيمة، مث هناك القصاص يف اجلروح دون النفس وهذا له حبث خاص يف موضعه.أو ابعوا وأخذو 



  
  
  

 كالم العلماء يف قوله عليه الصالة والسالم: )التارك لدينه املفارق للجماعة(
  

قال صلى هللا عليه وسلم: )والتارك لدينه املفارق للجماعة( وهذا ابب واسع يُبحث يف ابب الردة، ومن أراد أن 
جع إليه فلريجع، وفيه دقائق قد ختفى على كثري من العلماء، ومن تلك الدقائق: كل من سخر بعمل يف اإلسالم ير 

ولو كانت السخرية يف سنة أو مندوب لكونه يف اإلسالم فهي ردة عن اإلسالم، فإن رأى إنسان إنساانً بلحية طويلة 
إنسان ألنه رآه يستاك، قال العلماء: كل من سخر  فنظر إليه بسخرية وضحك منه هلذا األمر، أو سخر إنسان من

من أي شيء ينسب إىل اإلسالم أو استهان بشيء يف الدين فإن الفقهاء يعتربوهنا ردة. وقوله:)التارك لدينه املفارق 
للجماعة(، ال يفارق اجلماعة إال إذا انعزل عنها، وترك تعاليمها، وأىب أن يكون ضمن األمة بكاملها يف أوامرها 

 ونواهيها وتعاليم دينها.
  
  
 

 معىن قوله عليه الصالة والسالم: )وحساهبم على هللا(
   

قال عليه الصالة والسالم: )وحساهبم على هللا( هذا من القواعد العامة أن املسلم ال ينبغي له أن ينقب ويتجسس 
هللا له حال املنافقني تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم  ويتتبع عورات الناس، وها هو صلى هللا عليه وسلم يؤكد هذا املعىن، وقد بنين 

[ فيكاد يسميهم القرآن واحدًا واحدًا، وكان حذيفة يعرفهم أبفرادهم، حىت أيتيه عمر ويقول: )هل 273]البقرة:
 مساين لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املنافقني(، عمر خيشى من ذلك، بينما ابن ُأيب رئيس املنافقني حني هم

بعض أصحاب النيب بقتله، منعه وقال له: )ال؛ حىت ال يتحدث الناس أن حممدًا يقتل أصحابه( يرتكهم لشأهنم، 
 فحساهبم على هللا. 

   
 
  

 النصيحة أوىل من تتبع العورات
   

أن يتتبع  إذًا: ال ينبغي لويل أمر املسلمني، وال لطالب علم، وال ملتقدم للدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
عورات الناس، وإمنا يكلهم إىل هللا. جاء عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه: )أنه رأى رجالً مسرعاً، فقال له: ما 

لك  قال: جاري يشرب اخلمر يف بيته، وأان ذاهب إىل صاحب الشرط ألشتكيه، قال: هل نصحته، قال: ال، قال: 
د رمحه هللا أنه سئل: إذا هنيت جاري عن منكر يفعله فلم ينته، هل اذهب إليه أواًل فانصحه(. وهكذا: يروى عن أمح

أستعدي عليه احلاكم  قال: ال. مهمتك أن تنصحه وتنهاه، ما دام مسترتاً ليس لك عليه سبيل، دعه يف شأنه، لعل 



ره، فهذا كان هللا يهديه، وحاول بنصحك له، والتلطف معه، لعل هللا يرمحه، أما إذا جاهر صاحب املنكر وأظهر منك
يف سرت هللا فهتك السرت عن نفسه، وأصبح مرتكباً جرمني: جرم املنكر الذي يفعله، وجرم االستهانة إبحساس 

اجملتمع، ونشر الرذيلة على غريه، فهو كمورد الرذائل للمجتمع، فهذا أصبح بؤرة فساد وإغواء، فال يرتك، وعلى كل 
وال ينتظر من هو معني أو مسئول عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فرد من األفراد أن يرفع أمره إىل احلاكم، 

فإذا ُنصح فلم ينتصح، وُوعظ فلم يتعظ، وأصبح جياهر ويستهرت، ويفعل املنكر غري مبال، فهذا ال حرمة له. إذًا: 
احلديث: )من  )وحساهبم على هللا( فيما هو بينهم وبني هللا، أما إذا كشف صفحته فهذا شيء آخر، وقد جاء يف

ًَ ما دام يعصي  ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليسترت بسرت هللا، فمن كشف لنا صفحته أخذانه بفعله( إذَا
 هللا سرًا فلعل هللا سبحانه وتعاىل أن يتوب عليه. 

  
  
 

 الفرق بني اجلهاد يف سبيل هللا وقتال األمم األخرى
   

هاد يف سبيل هللا، وقتال األمم األخرى، جند الفرق عظيماً جدًا، بني شناعة وهناك تتمة بسيطة: إذا قاران بني اجل
أتيت على األخضر واليابس، وأتيت ابألسلحة العامة  -كما يقولون-وفظاعة األمم غري املسلمة إذا قدرت، فإهنا 

سالم: فإننا جند فيه اآلداب الفتاكة اليت أتخذ الربيء واملذنب، والطفل واملرأة، والشاب والكبري، وكل إنسان، أما اإل
احلسىن: )ال تقتلوا وليدًا وال امرأة وال شيخاً هرماً( أولئك كلهم ال يقتلون، وهنى عن استعمال السالح يف الدمار 

أي: عن الغرق وإحراق النحل أو النخل واملرافق العامة، إال إذا ترتس هبا الكفار، ومل  -كما يف رواية املوطأ-العام 
 عن طريقها. وإذا وضعت احلرب أوزارها، وجاء أسارى يف أيدي املسلمني، فهل يقتلون  هل ميثل هبم  نصل إليهم إال

[ 8سان:هل هل.. إىل آخره  ال وهللا، انظر إىل قول تعاىل: َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِنِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ]اإلن
اً، وإمنا هو كافر أخذ حبد السيف، ومع ذلك يطعمونه مع األيتام ومساكني األسري يف أيدي املسلمني ليس مسلم

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا * ِإانَّ خَنَاُف ِمْن رَبنِ  َنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا املسلمني، ألي شيء  ِإمنَّ
يعامل األسري لوجه هللا، ويتقي وخياف هللا فيه، خبالف غري املسلمني، فهل بعد [ هكذا املسلم 10-9]اإلنسان:

 ذلك يعاب على املسلمني اجلهاد يف سبيل هللا  ال وهللا. وابهلل تعاىل التوفيق.......
  
 
 

 [1احلديث التاسع ] -شرح األربعني النووية 
   

 شرح حديث: )ما هنيتكم عنه فاجتنبوه(
  

الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد: قال  بسم هللا الرمحني
املصنف رمحه هللا: ]عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر رضي هللا تعاىل عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 



عتم، فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة وسلم يقول: )ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استط
 مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم( رواه البخاري ومسلم [. ......

  
 
  

 ترمجة راوي احلديث أيب هريرة
  
هذا احلديث يرويه أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه، وكنيته، وامسه: عبد الرمحن بن صخر كما ذكر النووي وللعلماء  

وكنيته: فقيل: كان امسه عبد مشس يف اجلاهلية، فلما أسلم مسناه الرسول صلى هللا عليه وسلم  خالف يف حقيقة امسه
عبد الرمحن ، وكناه بـأيب هريرة ، وهريرة: تصغري هرة، قيل: كان يف اجلاهلية كان يرعى غنماً، فوجد هرة برية فاحتملها 

ء الصباح أخذها واصطحبها معه؛ خمافة عليها من معه، وكان يف الليل يضعها على غصن شجرة لتبيت عليه، فإذا جا
الوحوش، فقيل له: أبو هريرة . وقيل: إن الكنية كناه هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رآه حيمل هرة صغرية يف  

فقة هبا، ُكمنه، فقال: )ما هذا اي عبد الرمحن  ! قال: هرة، قال: اي أاب هريرة(! وقالوا: إن محله إايها بعد اإلسالم ش
بينما محله إايها يف اجلاهلية تسلية، وإشفاقه على اهلرة انتج عن استشعاره للواجب الشرعي الداعي إىل الرفق 

ابحليوان؛ إذ أنه صاحب حديث: )دخلت امرأة النار يف هرة حبستها، فال هي أطعمتها وسقتها، وال هي تركتها أتكل 
ه أصبحت أشهر وأعرف من امسه عبد الرمحن . وذكروا أ،ه من خشاش األرض( ، ومهما يكن من شيء فإن كنيت

أسلم وهاجر سنة سبع من اهلجرة، ووصل إىل املدينة والنيب صلى هللا عليه وسلم يف خيرب وقت غزوة خيرب، فلحق 
به، وصحب النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث سنوات. وترمجة أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه تعترب من أهم الرتاجم 

 كل طالب علم؛ ألنه رسم منهجاً لطلبة العلم املتفرغني.ل
  
 
  

 حب أيب هريرة وأمه من عالمات اإلميان
  

قال أبو هريرة يف حقه وحق أمه: )ما من مؤمن يسمع يب أو يراين إال أحبين، قالوا: ومل اي أاب هريرة  ! قال: كنت 
داً يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحزنين، فذهبت أدعو أمي إىل اإلسالم فتمتنع، ويف يوم أمسعتين كالماً شدي

أبكي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقلت له: إن أمي أمسعتين كالماً فيك أبكاين، فادع هللا هلا ابهلداية، فدعا 
، ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلا أن يهديها هللا لإلسالم، فرجع أبو هريرة قال: فوجدت الباب جمافياً 

صوت املاء، فإذا أبمي خترج، وقد لبست درعها، ولبست مخارها، وابدرتين قائلة: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن 
حممدًا رسول هللا، فرجعت إىل رسول هللا أبكي من شدة الفرح، مث قلت: اي رسول هللا! إان غريبان فادع هللا لنا، فقال: 

س(، فلذا يقول أبو هريرة : )إن من رآين أو مسع يب أحبين(، وهنا نلفت النظر إىل اللهم! حبب أاب هريرة وأمه للنا
أولئك الذين ال حيبون أاب هريرة، وال يرتضون عنه، فيوجد أشخاص بل طوائف ومجاعات تبنت هذا الفكر السقيم، 

 وألفت يف ذلك الكتب، وقد سخر هللا من دافع عن أيب هريرة رضي هللا عنه.



  
  
  

  هريرة رضي هللا عنه على طلب للعلمصرب أيب
  
بعض الناس استكثروا على أيب هريرة، ورمبا ردوا آحاده اليت ختالف القياس على زعمهم،وقد ذكر أبو هريرة رضي هللا  

تعاىل عنه سبب كثرة أحاديثه، ودافع عن نفسه فيما انُتقد عليه، وذلك عندما قالوا له: ) اي أاب هريرة ! تسمعنا 
مل نسمعها من غريك من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فقال: إن إخواين من املهاجرين كانت أحاديث 

تشغلهم األسواق، والضرب يف التجارة، وإخواين من األنصار كان يشغلهم العمل يف بساتينهم وزراعاهتم، أما أان 
رع ما بني املنرب وحجرة رسول هللا فكنت أصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على شبع بطين، وقد كنت أص

صلى هللا عليه وسلم، حىت أييت الرجل فيجلس على رأسي أو على صدري يظن يب اجلنون، وما يب إال اجلوع، ولقد 
ألعرف ذلك ولكن بغية أن يصحبين إىل بيته،  -وهللا-خرجت يوماً ولقيت أاب بكر فسألته عن معىن آية، وإين 

ه حىت وصل إىل ابب بيته، فأسند ظهره إىل ابب البيت وتبسم، وقال: اي أاب هريرة ! ولقيت عمر فسألته ومشيت مع
لو كان عندان شيء الستضفناك(. ويذكر لنا: )أنه رضي هللا عنه ومجاعة من أهل الصفة جاءوا إىل رسول هللا صلى هللا 

، وقال: كلوا هاتني التمرتني واشربوا عليه وسلم، فرأى يف وجوههم اجلوع، فأيت بطبق فيه متر، فأعطى كل واحد مترتني
عليهما املاء فإهنما جيزاينكم يومكم، فأكل أبو هريرة مترة، وأبقى أخرى! فقال له صلى هللا عليه وسلم: مل أبقيت 

األخرى اي أاب هريرة ! قال: ألمي( يعين: كان هو وأمه ليس عندمها شيء، فيقتات بتمرة، وحيمل مترة ألمه. ويقول: 
يين عمر فسلم ومضى، ولقيين أبو بكر فسلم ومضى، ولقيين رسول هللا فعرف ما يف نفسي، فتبسم )خرجت فلق

وقال: اي أاب هريرة ! ما أخرجك  قلت: اجلوع، قال: اتبعين، فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيته، واستأذنت 
بيت فالن( ، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا ودخلت، فأيت بقدح فيه لْب، فسأل: من أين هذا  قالوا: ُأهدي إلينا من 

ُتصدق عليه بشيء أرسله إىل أهل الصفة، وإذا أهدي إليه شيء أخذ منه وأعطى أهل الصفة، وكان أهل الصفة 
ضيوفاً على اإلسالم، ليس هلم بيت أيوون إليه، وال جتارة، وال زراعة، منقطعون ومتفرغون للعبادة، وتلقي العلم، وإذا 

جلهاد كانوا هم األوائل، قال: )اي أاب هريرة ! ادع أهل الصفة، يقول أبو هريرة : فساءين ذلك يف نفسي، دعا داعي ا
وودت لو أخذت جرعات من هذا اللْب، ولكن طاعًة هلل وطاعة لرسوله، ذهبت ودعوهتم، فلما جاءوا وجلسوا يف 

، مث أعطي اآلخر حىت شربوا مجيعهم، البيت قال: اي أاب هريرة ! خذ فاسق القوم، فأخذت أعطي الرجل يشرب
ورددت القدح إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا: اي أاب هريرة ! مل يبق إال أان وأنت( . انظروا هذه 

، الكرامة اي إخوان! )مل يبق إال أان وأنت(، وفيها مساواة أيب هريرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفضلة الباقية
فقال: )اشرب اي أاب هريرة! قال: فشربت، قال: اشرب اي أاب هريرة! قال: فشربت، مث قال: اشرب قال: فشربت، مث 
قال: اشرب، فقلت: وهللا! ال أجد له مسلكاً(، ويف بعض الرواايت: )فرويت حىت رأيت الري بني أظفاري، وبقي يف 

! معجزة عظيمة، قدح يسقي أهل الصفة حىت يفيض، القدح بقية، فشرب صلى هللا عليه وسلم من تلك الفضلة(
ويشرب أبو هريرة حىت ال جيد له مسلكاً، ولو كان انفرد ابلقدح لشرب كل ما فيه، ولكن معجزات رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم أكثر من أن حتصى، والذي يهمنا أن أاب هريرة صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما قال عن 

 شبع بطين(.  نفسه: )على



  
  
 

 بركة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم أليب هريرة
  

يقول صحايب: )كنا يف املسجد ندعو، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمسْكنا، فقال: عودوا إىل ما كنتم 
لهم! إين أسألك مبثل ما عليه، فأخذان ندعو: اللهم! اغفر لنا، اللهم! ارمحنا، اللهم! ارزقنا، فقام أبو هريرة وقال: ال

سألك به صاحيب هذان، وأسألك أن تعلمين ما مل أعلم، فقال صلى هللا عليه وسلم: آمني( ، فدعا أبو هريرة أن 
يعلمه هللا، وأمنن على ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ومن هنا نرد على أولئك الذين يقولون: أبو هريرة راٍو 

قيه، وقد قال اإلمام الذهيب يف ترمجة أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: اإلمام الثقة احلافظ وليس بفقيه، فنقول: بل هو ف
الفقيه، وإذا مل يكن أبو هريرة فقيهاً فمن يكون الفقيه إذًا ! وملا أكثروا عليه، قال: تقولون: أكثر أبو هريرة! أكثر أبو 

جاً قال: قف! ماذا قرأ اإلمام يف صالة العشاء  هريرة! ويف يوم وقف عند ابب املسجد، فكلما رأى رجالً خار 
فيلتبس على البعض منهم، فيقول: اآلن صليت مع اإلمام ونسيت ماذا قرأ، وتريد أن تكون مثلي فيما حفظت عن 

رسول هللا ! وامتاز أبو هريرة خبصيصة مل ميتز هبا أحد من الصحابة، ففي احلديث: )جاء إىل النيب صلى هللا عليه 
كى إليه النسيان(، ويف بعض الرواايت: )جلس صلى هللا عليه وسلم، فأخذ مشلة يل عن كتفي وبسطها( ، وسلم، وش

ويف بعض الرواايت: )فأخذت ردائي فبسطته( ، ويف بعض الرواايت: أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من أراد أن 
قال: ضم إليك رداءك اي أاب هريرة !  حيفظ فليبسط رداءه، فبسطت ردائي، فلما قضى حديثه صلى هللا عليه وسلم

 فضممته إىل صدري، فما نسيت حرفاً مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم!( . 
  
  
  

 اختبار قوة حفظ أيب هريرة رضي هللا عنه
   

ب وراء يذكرون أن مروان بن احلكم ملا كان أمريًا للمدينة طلب أاب هريرة، فاحتال عليه ليكتب حديثه، وأجلس الكات
حجاب، وأخذ يسأله، وأبو هريرة حيدث، والكاتب يكتب، حىت انتهى اجمللس فقال: اي أاب هريرة ! كتبنا حديثك، 

فقال: أوفعلتم ! أمسعوين، فأمسعوه، مث بعد سنة دعا أاب هريرة، وطلبه أن حيدثهم مبا كتبوا عنه، فحدثهم، فما أخطأ يف 
 حينما جاء إىل بغداد، وقد مسع الناس حبفظه، فجعلوا له جملساً وجاءوا حرف واحد! وحنو هذا وقع للبخاري رمحه هللا

بعشرة رجال، وأعطوا كل واحد عشرة أحاديث، مث قلبوا األسانيد، مث سأله كل رجل منهم، ويقول: حدثنا فالن عن 
اين.. إىل العاشر، مائة فالن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال كذا .. فيقول: ال أعرفه هبذا السند، مث الث

حديث ويقول يف كل حديث: ال أعرفه هبذا السند، فكيف يكون حافظاً  وكيف يكون طالب علم  مائة حديث ال 
يعرف منها حديثاً واحدًا بذلك السند! لكنه واثق من نفسه، وقبل أن ينصرفوا قال: على رسلكم، أما أحاديث فالن 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كذا، وحديثه الثاين: كذا وكذا أن  األول فإن حديثه األول سنده كذا وكذا



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كذا، وأعاد املائة حديث إىل أسانيدها الصحيحة، فحينئٍذ سلموا له ابإلمامة 
 واحلفظ. 

  
  
  

 منهجية أيب هريرة رضي هللا عنه يف نشر العلم
   

ىل عنه مناقبه كثرية، ومنهجه يف العلم يعد قدوة، فقد كان منقطعاً لطلب العلم واحلفظ عن أبو هريرة رضي هللا تعا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذًا: أبو هريرة ال يُطعن يف شخصيته، وال ُيشك يف أحاديثه، وقد ردها طائفة من 

وافقت روايته القياس أخذان هبا، وإذا  أهل البدع، وطعنوا يف كل ما روى، وشكك فيه بعض الناس، وقال بعضهم: إذا
مل توافق قدمنا القياس عليها، وكل هذا انتقاص له، وطعن يف مرجعية إسالمية كربى. وبعضهم أيخذ عليه قوله: )إن 

وأشار إىل -عندي جرابني من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: جراب بثثته لكم، وجراب لو بثثته لقطع هذا 
وا: ملاذا خيفيه  واجلواب أنه مل يبثه على مجيع الناس، ولكن مل يعدم أن يذكره لبعض اآلحاد واألفراد (، فقال-حلقه

وإال ملا وصلنا، ويف هذا اجلراب الذي أمسكه أحاديث الفنت، وكان ميشي يف السوق ويقول: )اللهم! إين أعوذ بك 
وله سلف، فأمري املؤمنني علي رضي هللا تعاىل عنه   من سنة الستني، وإمارة الصبيان(، وكان يذكر أشياء ويدع أخرى،

كان يقول: )حدثوا الناس مبا يعقلون، أتريدون أن يكذب هللا ورسوله !(، ويقول الذهيب : لو أن أاب هريرة حدثهم أبن 
البيت يهدم أو حيرق، سيقولون: من يصدق أاب هريرة يف هذا ! ومن كان خيطر يف ابله أن الكعبة ستهاجم  فكان 

 حيفظ أشياء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال حيدث هبا؛ ألن عقول الناس آنذاك ال تتحملها. 
  
  
  

 والية أيب هريرة رضي هللا عنه للمدينة
  

من عدالة أيب هريرة: أنه ويل اإلمارة يف املدينة، فكان معاوية َترة يوليه، وَترة يويل مروان ، وعمر رضي هللا تعاىل عنه 
له على البحرين أو أرسله مع العالء، فقد ويل اإلمارة لعدالته، وكان آخر أمره أنه الزم بستانه يف العقيق، استعم

 ومات ابملدينة رضي هللا تعاىل عنه عن مثانني سنة، بعد أن خلف لنا آالف األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم. 
  
  
 

 احلث على الصرب يف طلب العلم
   

ة أيب هريرة لتعلقها: مبنهجه يف حتصيل العلم عن رسول هللا، ومن ينقطع للعلم حيصل على بعض مثرته، أطلنا يف ترمج
والعلماء يقولون: أعطه كلك يعطك بعضه، إن أعطيت العلم كلك، وتفرغت له لياًل وهناراً، أعطاك بعضه.. َوَما 



أعطيته كلك ويعطيك بعضه؛ فكيف إذا كنت تعطيه البعض األقل !  [، فإذا 85ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل ]اإلسراء:
كيف إذا كان يزامحه يف قلبك الشيء الكثري  ورحم هللا الشاعر الشنقيطي الذي يقول: جرع النفس على حتصيله 
مضض املرين ذل وسغب ذل: أي تواضع ملن أتخذ عنه، تواضع ملن كان أكرب منك، وارحم من كان دونك، وابن 

بن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرتجم لنا هذا عملياً، يقول: كنت غالماً عند أن تويف رسول هللا صلى عباس ا
هللا عليه وسلم، فقلت لشاب: هلمن جنمع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كثر، فقال: أتظن أن 

فكنت أمسع ابحلديث عند الرجل ولو آذنته جلاءين،  الناس أيتيهم يوم حيتاجون فيه إليك  قال: فقمت أان، وقعد هو،
فأتبعه من املسجد وأمشي خلفه، إىل أن أييت إىل بيته، وأريد أن يلتفت عند دخوله البيت فرياين فيكلمين، فيدخل 

البيت وال يتلفت، فأجلس على ابب بيته حىت خيرج إىل الصالة املقبلة، أضع ردائي على وجهي وتسفي الرايح على 
اب، فيخرج الرجل فيقول: ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! لو أعلمتين جلئتك، فأقول: العلم يؤتى إليه. الرت 

وكان ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه ميشي مع زيد بن اثبت، وهو راكب، وابن عباس ميشي، فيقول: اي ابن عم رسول 
هكذا أمران أن نكون مع علمائنا.. جرع النفس على حتصيله هللا! إما أن تركب أو أنزل  فيقول: ال أركب وال تنزل، 

مضض املرين ذل وسغب ليس ذل الصغار وال اهلوان، ولكن التواضع يف طلب العلم. لقد رسم لنا جربيل عليه 
السالم صورة طلب العلم، كما يف حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه املشهور: )دخل علينا رجل شديد بياض 

سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه أحد منا، فجلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم،  الثياب، شديد
فوضع يديه على ركبتيه وقال: أخربين عن اإلسالم ... ( وهذه جلسة املتعلم املؤدب، جلسة من يطلب العلم، ويوقر 

ذا مأل بطنه، وأعطى نفسه كل مطلوهبا تبلد من أيخذ عنه. وسغب يف البيت املذكور هو اجلوع، ويقولون: اإلنسان إ
الذهن، ويقل الذكاء مع كثرة الشبع، ومن عادة العلماء يف طريقة التعليم أهنم يلزمون الطالب يف بداية النهار أن 

حيفظ قبل أن يفطر، وبعد أن حيفظ وُيسمنع ورده، يؤذن له أبن يتناول اإلفطار بعد ارتفاع الشمس، ولذا يقولون: إذا 
ت أن حتفظ أو تذاكر مسألة عويصة عليك؛ فال أتهتا وأنت على شبع، وإمنا وأنت خايل املعدة، وقوله يف هذا أرد

البيت: )ذل وسغب(، أي: ال تشغلك الدنيا وملذاهتا عن طلب العلم. ومن هنا أقول: إن فرتة الدراسة ابملنحة 
على أقل -ذهبية يف حياة طالب العلم؛ ألنه يقضي الدراسية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة هي الفرصة ال

سبع سنوات، ثالاثً يف الثانوية، وأربعاً يف اجلامعة، وإن قدر له دراسات عليا أربع أو مخس سنوات كان  -تقدير
جمموعها عشر سنوات، يقضيها منقطعاً للدراسة، ليس كاملهاجرين يشتغلون ابألسواق لطلب املعيشة، وليس  

هو درسه وطلبه  -يف هذه الفرتة-ون يف البساتني إلصالح أمواهلم، ولكن جتارته ومزرعته وكل شيء كاألنصار يشتغل
للعلم ما بني اجلامعة واملسجد النبوي الشريف الذي جعل هللا فيه الربكة لكل طالب علم، وأخرب رسول هللا صلى هللا 

ل هللا. ولو تتبعنا ترمجة أيب هريرة خلرجنا عن موضوع عليه وسلم أن اآليت إليه معلماً كان أو متعلماً كالغازي يف سبي
احلديث، ويكفينا هذا القدر، ونرجع إىل ما رواه أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

...... 
  
 
  

 وجوب اجتناب ما هنى عنه الشرع
  



بواسطة السمع مباشرة من رسول هللا صلى هللا عليه  يقول أبو هريرة : )مسعت( وإذا ذكر السماع فمعناها: التلقي
وسلم، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم( 

[ 88]القصص: )ما هنيتكم عنه(: شيء عام، ويقول علماء اللغة: أعم العموم لفظة شيء، ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ 
فشملت كل كائن. وما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشمل ما كان يف السنة ابتداًء أو كان يف كتاب هللا، 

فهو املبلغ عن هللا، فكل ما هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد هنى عنه هللا، وما حكم النهي  اجتناب 
هي يقتضي الفساد، والنهي إما أن يكون يف العقود وإما يف العبادات، إما يف عبادة املنهي عنه، ولذا قال العلماء: الن

أو معاملة، فالنهي يف املعامالت يقتضي: الفساد، والنهي يف العبادات يقتضي: التحرمي والبطالن. وإذا تتبعنا النواهي 
وال، واألنساب. وقال صلى هللا سنجد أهنا شرعت حلفظ الكليات اخلمس وهي: الدين، والدماء، والنفوس، واألم

عليه وسلم: )فاجتنبوه( بدالً من )فاتركوه(؛ ألن الرتك قد يكون بعد فعل، وقد يكون مبجرد الكف، أما )اجتنبوه( 
فمعناها: أن تكون أنت يف جانب واملنهي عنه يف جانب آخر، وبينكما مسافة بعيدة. إذاً: )فاجتنبوه( أبلغ من 

 ه(. ......)فاتركوه( أو )فال تفعلو 
  
  
 

 [2احلديث التاسع ] -شرح األربعني النووية 
 

 معىن قوله: )فائتوا منه ما استطعتم(
  

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: قال عليه 
فأتوا منه ما استطعتم(، األمر مبين على االستطاعة، خبالف  الصالة والسالم: )ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به

النهي فهو لالجتناب، وملَ ال يكون األمر بدون قيد االستطاعة  وملَ ال يكون النهي مقيدًا ابالستطاعة  قالوا: ألن 
روط، وذا الرتك عدمي: اتركه، يعين: كف عنه وابتعد عنه، بدون قيد وال شرط، أما املأمور به فقد يكون ذا ش

جزئيات، وقد تتوافر الشروط كلها، وقد ال تتوافر كلها، فإذا مل تتوافر كل الشروط فيؤتى منه قدر املستطاع، وال 
يرتك ابملرة. فمثاًل: الصالة مأمور هبا، وهلا شروط مثل: الطهارة، استقبال القبلة، سرت العورة... وكل هذه من شروط 

ل شروط الصالة، فهل يرتك الصالة أو يفعل من شروطها ما استطاع  يفعل ما صحة الصالة، فإذا مل يستطع توفري ك
استطاع. وإذا ُعِدم املاء انتقل إىل التيمم، وإذا فـََقَد الطهورين، فيصلي صالة عادم الطهورين. وإذا مل يكن لديه ما 

رت ابملوجود  يسترت ابملوجود، يسرت كامل العورة، وعنده ما يسرت السوأتني فقط، فهل يرتك السرت مرة واحدة أو يست
حىت قال بعض العلماء: لو أن إنساانً سرقت ثيابه، وليس عنده ثوب يصلي به ابلكلية، وجبواره هنر، فليدخل يف 

النهر حىت يسرت به عورته، ويقول: ويذكر بعض العلماء كـالنووي وغريه: إذا مل يكن هناك ماء، وهناك طني يف األرض، 
 حىت يسرت عورته أم ال  لسنا بصدد هذا، وإمنا أردان اإلشارة إىل أن الفقهاء ذهبوا إىل اعتبار فهل يدهن نفسه ابلطني

االستطاعة. وإذا عجز اإلنسان عن الصالة قائماً فليصل قاعدًا، وإن عجز عن اجللوس اضطجع، لقوله: )فأتوا منه 
دام القتال ال تسقط الصالة، بل يصلون ما استطعتم(، وال تسقط الصالة ابلكلية. ويف ساحات املعارك عند احت

بقدر املستطاع، إما مجاعة وإما وهم يكرون ويفرون، وهلم أن يصلوا بقلوهبم وألسنتهم، وال يتقيدون ابستقبال القبلة؛ 



اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ  [، وأيضاً: ال يَُكلِنفُ 16ألهنم ما استطاعوا، واآلية الكرمية تقول: فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ]التغابن:
[، فكل العبادات واألوامر يف الشرع مبناها على االستطاعة، وهذه أمثلة يف الصالة. أنيت إىل 286ُوْسَعَها ]البقرة:

الزكاة: ليس بالزم على كل شخص أن يعمل ويكتسب ليبلغ عنده النصاب فيزكي، ولكن حبسب استطاعته إن ملك 
هل احلكم مبين على االستطاعة أو على اإللزام  على االستطاعة. ويف الصيام: إذا نصاابً وحال عليه احلول زكى، و 

ٍم ُأَخَر ]البقرة: [. ويف احلج: َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل ]آل 184عجز عن الصيام لسفر أو مرض َفِعدٌَّة ِمْن َأايَّ
[. 17ى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج ]الفتح:[. ويف اجلهاد: لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعلَ 97عمران:

وهكذا مجيع العبادات والتكاليف مبناها على االستطاعة. وقوله: )ما هنيتكم عنه فاجتنبوه(، كل النواهي مقدور على 
ة يف أكل امليتة تركها، وهناك بعض اجلزئيات من النواهي ال يتأتى تركها، وجاءت النصوص ابلرخصة فيها، مثل الرخص

املنهي عنها، وهكذا الرخصة يف ارتكاب أخف الضررين، فإذا غص أحد بطعام وليس عنده ما يسيغ به اللقمة إال 
اخلمر، وقد ميوت بسبب حبس اهلواء عن رئتيه بسبب اللقمة اليت سدت البلعوم، قال الفقهاء: له أن يزيل الغصة 

طش؛ ألن اخلمر ال تذهب العطش بل تزيده. إذًا: مجيع احملرمات مقدور عن نفسه ولو جبرعة مخر، لكن ال يشرهبا للع
[  151[، ال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس ]األنعام:151[، ال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش ]األنعام:32على تركها ال تـَْقَربُوا الزِنىَن ]اإلسراء:

ان يف مقدوره اإلنساين وطاقته البشرية أن كل هذه ميكن لإلنسان أن يكف عنها، وال يقع فيها إال بنوازع الشر، وك
يكف عنها. إذًا: مجيع املنهيات مقدور على تركها، وليست مجيع األوامر مقدور على إتياهنا؛ ألن هلا شروطاً قد يعجز 

عنها فخفف الشرع فيها، وجعلها بقدر املستطاع. انتهى شرح قوله صلى هللا عليه وسلم: . )ما هنيتكم عنه 
ا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(، ولوالدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه كالم مجيل جداً فاجتنبوه، وم

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ  ْيطَاِن على كلمة )فاجتنبوه( عند تفسريه لقوله تعاىل: ِإمنَّ
[، فمن أراد أن يتوسع يف معىن االجتناب فلريجع إىل أضواء البيان عند تفسري هذه اآلية 90دة:فَاْجَتِنُبوُه ]املائ
 الكرمية. ......

  
  
 

 كراهة اإلكثار من السؤال
   

مث قال صلى هللا عليه وسلم : )فإمنا أهلك من كان قبلكم: كثرة سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم(، ما مناسبة قوله: 
قبلكم...( مع قوله: )اجتنبوه وافعلوا ما استطعتم(  يقولون: سبب ورود احلديث: أنه صلى هللا عليه )أهلك من كان 

وسلم خطب الناس وقال: )إن هللا فرض عليكم احلج فحجوا، فقام رجل فقال: أيف كل عام اي رسول هللا ! فسكت 
مرة، ولو قلت: نعم، لوجبت وملا استطعتم عنه، فأعادها الرجل مرة اثنية، مث أعادها اثلثة، فقال: ال، يف العمر 

فكفرمت، دعوين ما أمرتكم(، أي: الذي أسكت عنه اتركوه )فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم(، إذاً: احلديث له 
سبب، ولذا ذكر ما يتعلق ابلسؤال عقب الكالم على األمر والنهي؛ ألن جواب السؤال سيكون أمرًا أو هنياً. وقوله: 

أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم(، هل كثرة سؤاهلم وحدها أو اختالفهم على أنبيائهم مرتبط بكثرة )فإمنا 
أسئلتهم  يعين: هل أنخذ كثرة أسئلتهم وحدها ونفصلها عما بعدها أم أهنا مرتبطة مبا بعدها وهو )واختالفهم(  

ن تؤخذ اجلملة يف إطار كامل. إذاً: السؤال إما أن يكون اجلملتان مرتبطتان؛ ولذا ال تؤخذ اجلزئيات كلمة كلمة، لك



مؤدايً الختالف أو يؤدي إىل علم. ومبعىن آخر: السؤال إما يكون استفتسارًا للعلم واملعرفة، وإما يكون تعنتاً 
يف  وتعجيزًا. فاألسئلة التعنتية والتعجيزية ليست من شأن أهل الدين، وليست من شأن طلبة العلم، بل كانت سبباً 

إهالك األمم؛ ألهنا أدت إىل اختالف األمة مع أنبيائها، أما األسئلة اإليضاحية ألجل الفتوى أو ألجل التعليم، فهي 
 من منهج التعليم الصحيح. ......

  
 
  

 السؤال واجلواب يف القرآن
   

اثين عشر سؤاالً، وكلها جاء قال ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما: )إن هذه األمة أقل األمم سؤااًل، ما سألت إال 
اجلواب عنها(. واألسئلة تنقسم إىل قسمني: أسئلة تعنت وتعجيز، وأسئلة استفهام لبيان الفتوى يف الواقع. أما أسئلة 

التعنت والتحدي فكما بنين لنا سبحانه أسئلة األمم مع أنبيائهم، مثل قوم صاحل حني سألوه أن خيرج هلم من اجلبل 
ل فيه حتٍد، إذ كيف جلبل أصم أن ينتج انقة فيها حياة ! ولو طلبوها من البحر لكان ميكن أن خترج انقة، وهذا السؤا

انقة من البحر، إذ فيه حيتان وحيواانت، أو من السماء لكان ميكن أن تنزل من السماء، فاهلل أعلم خبزائنه، لكن 
سبب إهالكهم؛ ألهنم ما صربوا على الناقة  طلبوا انقة من هذا اجلبل األصم! فهذا حتٍد، ولذا كان هذا التحدي

وانظر إىل صيغة السؤال -[. بنو إسرائيل قالوا لعيسى 14فعقروها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَبُـُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّاَها ]الشمس:
نعم الوكيل! من قال هلم: إن [ حسبنا هللا و 112: َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَـزِنَل ]املائدة:-الذي يشف على عدم احلياء

هللا ال يستطيع ذلك ! هو سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير، ولكن انظر إىل السؤال! فهو حمض حتٍد، والصيغة 
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء قَاَل اتَـُّقوا اَّللََّ   تدل على عدم احلياء وغياب األدب، َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَـزِنَل َعَليـْ

[، خافوا ربكم! قالوا: ال، نريد أن أنكل، وهذا يشري إىل أهنم ال يؤمنون إال ببطوهنم!! واملشركون طلبوا 112]املائدة:
من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يفجر هلم عيوانً، وأن يسري اجلبال، وأن جيعل هلم جنات وأهنارًا، َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن 

َر اأَلهنَاَر ِخالهَلَا تـَْفِجريًا * َأوْ  َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ُبوًعا * َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجِن ُتْسِقَط  ِمَن اأَلْرِض يـَنـْ
َنا ِكَسًفا َأْو أَتْيتَ اِبَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة قَِبياًل * َأْو تـَْرَقى يف السََّما َنا  السََّماَء َكَما زََعْمَت َعَليـْ ِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيِنَك َحىتَّ تـُنَـزِنَل َعَليـْ

[، اي سبحان هللا! إىل هذا احلد! فأسئلة التحدي كانت سبباً لإلهالك، ورحم هللا هذه 93-90ِكَتااًب نـَْقَرُؤه ]اإلسراء:
بـَُهْم َوأَْنَت األمة فلم يهلكها بسبب تعنتهم يف أسئلتهم؛ وذلك ملقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َومَ  ا َكاَن اَّللَُّ لِيُـَعذِن

بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن ]األنفال: [. وقد أشار القرآن إىل ثالثة أسئلة تعجيزية، وذلك أن 33ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِن
وا: سلوه عن ثالثة املشركني قالوا لليهود: أنتم أهل كتاب، فأعطوان شيئاً نورده على هذا الرجل نسكته به، فقال

أشياء، فإن أجابكم عن بعضها وترك بعضها فهو صادق، وإن أجابكم عنها كلها، أو ترك اإلجابة عنها كلها فاعرفوا 
أنه كاذب، وشأنكم به. قالوا: سلوه عن فتية يف غابر الزمن كان هلم شأن، وسلوه عن الرجل الذي طاف األرض إىل 

عن الروح، فرجعوا فرحني، وسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمسك  املشرق واملغرب وكان له شأن، وسلوه
ًبا حىت جاء الوحي، وأخربه عن الفتية أصحاب الكهف: َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعجَ 

[، وذو القرنني هو الذي له شأن يف 85ِر َريبِن ]اإلسراء:[ إىل آخره القصة، وقال هللا: ُقِل الرُّوُح ِمْن َأمْ 9]الكهف:
التاريخ املاضي، ومل يقل: يسألونك عن رجل طاف األرض، وال: يسألونك عن رجل صفته كذا، ال، وإمنا قال جل 



كيف اجلواب! وكل األسئلة اليت   [، انظر83وعال: َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَنْيِ ُقْل َسأَتْـُلوا َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا ]الكهف:
ُه جاء يف القرآن جواهبا، فجواهبا مباشر دون متهل، ولكن هنا قال: .. ُقْل َسأَتْـُلوا َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا  ِإانَّ َمكَّنَّا لَ 

والتالوة [، فأول اجلواب من قوله: ) إان مكنا..( ، ولكن قل هلم وأمسعهم: ) سأتلوا عليكم منه ذكراً (، 84]الكهف:
والذكر لشيء واحد، ولكن املتلو يكون ذكرًا للعاملني، وأخربهم صلى هللا عليه وسلم ابلوحي عن ذي القرنني بتفصيل 
رمبا مل يكن عند اليهود تفصيله. وهذه األسئلة تبني لنا حقيقة احلكمة يف نزول القرآن منجماً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال 

[، فالكتب األوىل كلها نزلت مجلة، فموسى جاء 32ُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبِنَت ِبِه فـَُؤاَدَك ]الفرقان:نـُزِنَل َعَلْيِه الْ 
ابأللواح وهي مكتوبة كلها، مث عرضها على بين إسرائيل فامتنعوا من العمل هبا حىت نتق هللا فوقهم اجلبل، قال هللا: 

َناُكْم ِبُقوٍَّة َواذُْكُروا َما ِفيِه لََعلَّكُ َوِإْذ نـَتَـْقَنا اجْلََبَل فَـ  ْم تـَتـَُّقوَن ْوقـَُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع هِبِْم ُخُذوا َما آتـَيـْ
[، ولوال التهديد ابجلبل فوق رءوسهم ملا آمنوا، ولكن القرآن أييت آية آية، يساير حياهتم ويعايشهم 171]األعراف:

رأ هلم، وكل مشكلة جاءت ينزل حبلها، وكل قضية واجهتهم أيتيهم بتوجيهها، فكانوا أيخذون القرآن آية يف كل ما يط
 آية، وحكماً حكماً، فما انتهت فرتة الوحي إال وقد استوعبوا الوحي كله.

  
  
  

 أسئلة الصحابة املذكورة يف القرآن
  

[، والسؤال عن احمليض ليس فيه تعنت، فهو أمر حيتاجون إىل 222رة:قال هللا تعاىل: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ]البق
[، فهذا تعليم ألمور تتعلق بكل 222معرفة أحكامه يف بيوهتم ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِنَساَء يف اْلَمِحيِض ]البقرة:

وهكذا يف أي أمر اختلفوا زوجني؛ ولذا جاء اجلواب مفصاًل، وبعد ذلك ال ينسى أحد من الصحابة حكم احمليض. 
ِلَدْيِن فيه أو التبس عليهم يسألون عنه، وأييت اجلواب كقوله: َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ فَِلْلَوا

 َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن [، وقوله: َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمثٌْ 215َواأَلقْـَرِبنَي ]البقرة:
ُ اَّللَُّ َلُكُم اآلاَيِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَّ  [، سؤاالن  219ُروَن ]البقرة:نـَْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِن

ينفقونه وهو: العفو، أي: الزائد، وأجاهبم مرة عن جهة اإلنفاق، وأن  كالمها عن اإلنفاق، أجاهبم مرة عن اجلزء الذي
[، هذا مظهر من 105أوىل من تنفق عليه الوالدين واألقربني.. إىل آخره. وقال تعاىل: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل ]طه:

رته سبحانه فقال: فـَُقْل يَنِسُفَها مظاهر الكون، وآية من اآلايت املشاهدة الدالة على قدرة اخلالق جل وعال، فبني قد
[، وذلك قد وقع ابلفعل، 217[. وقوله عز وجل: َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ]البقرة:105َريبِن َنْسًفا ]طه:

مات هللا، وانتهزها املشركون فرصة يف الطعن على املسلمني، فقالوا: حممد صلى هللا عليه وسلم يدعي أنه يعظم حر 
[ على واقع احلال، واعرتاف ابلواقع، ولكن مبقارنة 217وهو وأصحابه يقتلون الناس يف األشهر احلرم! ُقْل ]البقرة:

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل   ِعْنَد اَّللَِّ ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـرُ  َواْلِفتـْ
[، ولكن ماذا فعلتم أنتم ! كفرمت ابهلل، وصددمت عن سبيل هللا، ففعلكم أنتم أشد من خطأ هؤالء الذين 217]البقرة:

ن [، هي م219شكوا يف كون الشهر دخل أم ال. وقوله تبارك وتعاىل: َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ]البقرة:
املعامالت، كانوا يشربون اخلمر، ويقامرون، ومن فاز ابمليسر ال أيخذه ويتصدق به على املساكني، وأخذه إايه ليس 



على وجه حق، وإمنا هو أكل ألموال الناس ابلباطل عن غري طيب نفس، فالسؤال عن معامالت وأشياء واقعية 
 ؤل. يعاشروهنا وتعايشهم، فجاء اجلواب يف القرآن عن هذا التسا

  
  
  

 أسئلة الصحابة املذكورة يف السنة
  
كانت األسئلة اليت سأل عنها صدر هذه األمة أسئلة فقهية واستيضاحية وتعليمية، فتعلموا ابألسئلة، أما األشياء   

ال َتْسأَُلوا َعْن  اليت ال جدوى من السؤال عنها فكانوا جيتنبون اخلوض فيها امتثااًل لقوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
[، ومل يسألوا عن شيء مل يقع، فلم يسألوا إال يف الواقع، ولكن هل هناك 101َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم ]املائدة:

مانع من السؤال عما وقوعه حمتمل  ال مانع إذا كانت املسألة حمتملة الوقوع، ومثال ذلك ملا أخرب صلى هللا عليه 
مة ستبتلى أبمراء جور وفساد.. )قالوا: أفال نقاتلهم  قال: ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة(. مثال آخر: وسلم أن األ

أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يرسل هدايً إىل الكعبة وهو يف املدينة، فسأله سائق اهلدي ملا أراد أن 
فعل به ( هل هناه عن سؤاله وقال: )ال تسألوا عن يتوجه إىل مكة فقال: )اي رسول هللا! لو عطب اهلدي.. ماذا أ

أشياء إن تبد لكم(  مل يقل ذلك صلى هللا عليه وسلم؛ ألن عطب هدي يف طريق طويل من املدينة إىل مكة حمتمل، 
وهذا من فقه صاحب اهلدي، فأجاب بقوله: )احنره واغمس قالدته يف دمه، وخل بينه وبني الناس(. مثال اثلث: يف 

 أرسل صلى هللا عليه وسلم إىل علي رضي هللا تعاىل عنه ليعطيه الراية، وكان قد قال يف اليوم السابق: غزوة خيرب
)ألعطني الراية غدًا..( إىل آخره، فلما محل الراية قال له: )انفذ على رسلك، وال تلتفت، وقاتلهم( فمشى علي قليالً 

عالم أقاتل القوم  قال: على أن يشهدوا أن ال إله إال هللا.(  مث وقف، ومل يلتفت، واندى بصوت عاٍل: )اي رسول هللا!
حىت ولو  -إىل آخره، فسأل ليتبني، فالسؤال الذي يكون عن معرفة واستفسار حسن، أما التعنت واللجاج يف املسألة 

هللا  فهو منهي عنه، وتتضح كراهة ذلك يف مسألة وقعت للصحابة رضي هللا عنها، فإهنم اجتمعوا رضي -كان حقاً 
تعاىل عنهم وسألوا رسول هللا عن ليلة القدر، ودخل البيت، فتالحى رجالن منهم، وكانوا يريدون أن يعلموا بليلة 

-ولو كانت يف احلق-القدر، والسؤال عنها مطلوب، ومعرفتها بغية كل إنسان، لكن رفع علمها ملا حصلت املالحاة 
دت أن أنبئكم فتالحى رجالن؛ فرفعت( أي: رفع تعيينها. ومن ، فخرج عليهم صلى هللا عليه وسلم وقال: )كنت أر 

هنا يقول العلماء: ال ينبغي لطلبة العلم املالحاة يف املسائل الفقهية ولو كانت حقاً، يروى عن مالك رمحه هللا أنه 
: )من -بد الرب كما نقله عنه ابن ع  -قال: )إن من تتبع شواذ املسائل حرم نور العلم ( ، ويقول عمر بن عبد العزيز 

أراد هللا حرمانه من العلم شغله بشواذ املسائل( ، وعمر رضي هللا تعاىل عنه يقول: )أحرج على كل مسلم أن حيدث 
حبديث ليس عليه العمل(، ومالك ملا أراد هارون الرشيد أن يعلق املوطأ على الكعبة، وحيمل املسلمني مجيعاً عليه 

 صلى هللا عليه وسلم تفرقوا يف األمصار، ونقلوا من سنة رسول هللا صلى هللا قال: )ال تفعل؛ إن أصحاب رسول هللا
عليه وسلم، وأخذ كل مبا وصل إليه، فال تغري على الناس(، واإلسكندري جلس عنده طالبه فتالحوا عنده فقال: 

العبادات؛ فإهنا ترقق )درنت قلوبكم! قوموا إىل خالد بن محاد فاجلوا قلوبكم عنده، وتعلموا منه الرغائب ونوافل 
قد تؤدي إىل التعايل واحلرص  -ولو يف احلق-القلب، وتورث احملبة، وتبعد الضغينة(. ويقولون: إن املناقشة يف العلم 

على حظ النفس، وكل يريد أن ينتصر لنفسه، فتقع الفرقة والشحناء. إذاً: السؤال إن كان لالستفتاء فال أبس 



اجلدال والتعايل فهذا هو الذي يفرق بني املسلمني، ولقد أدى تعصب بعض أتباع بذلك، أما أن يكون للمناقشة و 
املذاهب إىل تساهبم وختاصمهم وهتاجرهم، كما دونن ذلك بعض املتأخرين، ولك أن تعجب من سؤال يرتدد عند 

ليسوا متعصبني،  بعضهم: هل جيوز أن يتزوج شافعي حبنفية ! إىل هذا احلد! مع أن األئمة رضوان هللا عليهم مجيعاً 
قالوا لـأمحد : أتصلي خلف الشافعي وهو ال يتوضأ من حلم اإلبل  قال: وماذا تراين ! أأمتنع من الصالة خلف مالك 
 وخلف أيب ثور وخلف فالن وفالن ! يعين: إذا اختلفنا يف رأي أو يف مسألة هل يكون ذلك سبباً لفرقتنا ! ال. وهللا! 

  
  
  

 األفهام رمحة خالف التضاد شر وخالف
  

قوله عليه الصالة والسالم: )فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم( أي: األسئلة اليت تؤذي إىل اخلالف؛ ولذا ملا 
حج عثمان رضي هللا تعاىل عنه وأمت الصالة يف مىن، جاء ابن الزبري إىل ابن مسعود وقال: )أرأيت ما فعل الرجل ! 

رحلك فاقصر الصالة، وإن صليت خلفه فأمت الصالة، وال ختالفنه فاخلالف شر  قال: اي ابن أخي! إن صليت يف 
كله(، وفرق بني خمالفة واختالف، االختالف يف الرأي يف املسائل االجتهادية اليت ال نص فيها، أو فيها نصوص 

سلم أقر املختلفني يف متعارضة، أو فيها جمال سائغ للنظر، فهذا ال ميكن إلنسان أن يرده، والرسول صلى هللا عليه و 
قضية واحدة يف صالة العصر يف بين قريظة، أما خمالفة النص الصحيح الصريح الذي ال معارض له، فهذا خمالفة 
لكتاب هللا وسنة رسوله. إذاً: يف هذا احلديث بيان موقف املسلم من األمر والنهي، واألصوليون أيخذون من هذا 

وهي: أيهما نقدم  ويتفق العلماء على تقدمي جانب احلظر كما ذكر ابن دقيق  احلديث قاعدة للجمع بني املتعارضني،
العيد يف قضية حتية املسجد بعد العصر، وأطال النقاش يف ذلك، وأورد األدلة مث قال: تعارضت األدلة يف اجلانبني، 

ظر قدمنا جانب احلاظر وليس لدينا مرجح من تلك النصوص، فنأيت مبرجح من اخلارج أال وهو: إذا تعارض مبيح وحا
على املبيح؛ ألن مقتضى احلظر: أن تقع يف حمظور أقله الكراهية، ومقتضى الطلب: إن مل يكن واجباً فهو مندوب، 

فألن ترتك مندوابً وتسلم من مكروه أوىل من أن ترتكب مكروهاً من أجل تطبيق مندوب، واألصوليون يستدلون هبذا 
لبة العلم خاصة برتك املالحاة يف السؤال، وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم احلديث على هذه املسألة. وننصح ط

 أنه قال: )من ترك املراء وهو حمق بىن هللا له بيتاً يف اجلنة(. 
  
  
  

 ال تكليف مبا ال يستطاع
  
َكلِنُف اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ قوله عليه الصالة والسالم: )وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(، مأخوذ من قوله سبحانه: ال يُ  

[. وهل يوجد تعارض بني 16[، وقال تعاىل: فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا َوَأِطيُعوا ]التغابن:286ُوْسَعَها ]البقرة:
ى: اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل [ واآلية األخر 16اآليتني: فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا َوَأِطيُعوا ]التغابن:

[ منسوخة أم ال  يذكر بعض علماء التفسري أن 102[  وهل قوله:اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل عمران:102عمران:



[ 102ِه ]آل عمران:[ منسوخة، وقالوا: ملا نزلت: اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِ 102آية اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل عمران:
ذهب الصحابة يبكون إىل أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه، وقالوا: من الذي يستطيع أن يتقي هللا حق تقاته ! فذهب إىل 

[، فما فرحوا بشيء 102رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربه بذلك فنزلت: فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ]آل عمران:
اآلية، وقالوا: إهنا نسخت: َحقَّ تـَُقاتِِه . وآخرون يقولون: ما نسخت، وبيان حق تقاته يشري إليه مثل فرحهم هبذه 

ُتْم ُمْسِلُموَن ]آل عمران: [ ، واإلسالم أعم من حقيقة التقوى؛ ألن اإلسالم أعمال 102آخر اآلية: َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
ان، مث أتيت رتبة أعلى من اإلميان وهي: اإلحسان، والتقوى هي رأس مال ظاهرية أتيت بعده رتبة أعلى منه وهي: اإلمي

[ هي: امتثال األوامر، واجتناب النواهي، 102املسلم، وهي هناية كل شيء. فقالوا: اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل عمران:
يَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم والدوام على هذا االلتزام حىت املوت، كما جاء يف قوله سبحانه: ِإنَّ الَّذِ 

ُتْم ُتوَعُدوَن ]فصلت: [ وقال الصديق رضي هللا تعاىل عنه: مثَّ 30اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ
واستمروا على ذلك حىت ماتوا عليه. إذًا: اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل [ أي: التزموا 30اْستَـَقاُموا ]فصلت:

[ القول فيها يدور بني النسخ وبني عدم النسخ، وتفسري حق تقاته مبا جاء يف آخرها: َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ 102عمران:
ُتْم ُمْسِلُموَن ]آل عمران: ملعاصي كلها ال يقوى عليه إال الصديق ، وفعل [. وهبذه املناسبة يقولون: إن ترك ا102َوأَنـْ

املأمور به قد يقدر عليه كل الناس بقدر الطاقة؛ ولذا جاء عن عمر رضي هللا تعاىل عنه قال: )عجب ربنا لشاب 
ليست له صبوة!( ألن ترك املعاصي ليس ابألمر اهلني. وملا سئل أيهما خري: شخص تراوده نفسه لعمل املعاصي 

تراوده نفسه أبدًا  فأيهما أقوى وأفضل عند هللا  قال: الشخص الذي تراوده نفسه ومينعها  فيكف أو شخص ال
[ 24أفضل من الشخص الذي ال تراوده نفسه. وهبذا نعلم تفسري قوله تعاىل: : َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ هِبَا ]يوسف:

علماء أبن اهلم املوجود عند يوسف عليه السالم ونعلم وجه الرج على من قال: كيف يهم هبا وهو نيب ! وقد أجاب ال
هو الدواعي اجلبلية يف اإلنسان، فأي إنسان كان جائعاً ورأى طعاماً، فالنفس بطبيعتها تشتهي هذا الطعام، ولكن أييت 

فيكف عنه  لكن  -كأن يكون ملكاً لغريه أو حمرماً لذاته-بعد ذلك النظر: هل هو حالل فيأكل منه أو هو حرام 
ة النفس موجودة، فالقدرة هنا والعفة والتقى أن يكف يده عما ليس له فيه حق. ولو كان مريضاً سقيماً ومل أيكل رغب

منه لتلك العلة، وقال: أتعفف عن احلرام، وليس األمر كذلك، وإمنا الذي منعه املرض، أما نيب هللا يوسف فلو مل يكن 
من الناحية اإلنسانية، قال هللا: َلْوال َأْن رََأى بـُْرَهاَن رَبِنِه لديه ميل فطري، وغريزة اجلنس؛ ملا كان مكتماًل 

[إذًا: هو كف اهلم اجلبلي الذي يراود النفس، ولكن عصمه هللا، فكف عن احلرام مع وجود الدوافع؛ 24]يوسف:
لصالة وهنا تكمن قيمة العفاف وفضله، ال ذلك العجز الذي يريد البعض أن يصفوا به نيب هللا يوسف عليه ا

والسالم. إذًا: املرأة كانت حريصة غاية احلرص على أن حيصل ما مهت به، فغلقت األبواب، وقالت: هيت لك، 
ولكن هو ما هم، وال حرص أن يفعل، وإمنا عرضت عليه خطرات النفس البشرية، ولكنه كف مع وجود الدوافع، 

التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف واحلرص على الفعل قد يكون له حكم الفعل كما يف احلديث: )إذا 
النار، قيل: هذا القاتل، فما ابل املقتول ! قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه(، ففرق بني من هم وكان مهه جمرد 

َما اْسَتَطْعُتْم خطرات ترتدد يف النفس، وبني من هم مهاً جازماً مؤكدًا وما رده إال العجز والتقصري. إذاً: فَاتَـُّقوا اَّللََّ 
[ أي: التزام األوامر واجتناب النواهي، وال يقوى 102[ على ابهبا، واتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه ]آل عمران:16]التغابن:

وهللا تعاىل أعلم. وأظن أن والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل عليه وعلينا تناول  -كما قيل-عليه إال الصديقون 
 فيما يف كتابه: دفع إيهام االضطراب، وهي من مواضع قصيدة )نظم السيوطي ( فيما يتعلق ابلناسخ هاتني اآليتني

واملنسوخ، وللشيخ رمحه هللا شرح على هذه القصيدة أماله علين. وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، 



م العلم النافع، وأن جيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول وأن جيعل طلبنا للعلم خالصاً لوجه هللا، وأن يرزقنا وإايك
 فيتبعون أحسنه.......

  
  
 

 [1احلديث العاشر ] -شرح األربعني النووية 
 

 أمهية احلفظ يف طلب العلم
  

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: يقول 
النووي رمحه هللا تعاىل: ] احلديث العاشر: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه اإلمام 

وا وسلم: )إن هللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الرُُّسُل ُكلُ 
[، وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم 51وا َصاحِلًا ]املؤمنون:ِمَن الطَّيِنَباِت َواْعَملُ 

[، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء، اي رب! اي رب! ومطعمه حرام، ومشربه 172]البقرة:
جاب له  (رواه مسلم [. يقال: من حفظ املتون حاز الفنون، وحنن يف حرام، وملبسه حرام، وغذي ابحلرام، فأىن يست

الواقع ضيعنا املتون بينما كان طلبة العلم يف السابق ال يقرءون فناً إال بعد حفظ منت فيه، مثل الزاد يف الفقه، واأللفية 
كثرة املشاغل،   -ا من املؤسفوهذ-يف النحو، فالبد لطالب العلم يف أي فن يقرأه، أن يكون حافظاً ملنت فيه. ولكن 

وحشو القلب بكثري من األشياء أضعف ذاكرة احلفظ، ومهما يكن من شيء فينبغي لطالب إذا استطاع أن حيفظ متناً 
ولو مل يفهمه، مث سيأيت وقت يفهمه. ولذا جند يف نظام الكتاتيب، اعتناؤهم بتحفيظ األطفال القرآن الكرمي مع أن 

 يستطيع أن يرتقي إىل مستوى الفهم، لكن بعد أن يكرب يكون احلفظ موجوداً، فإذا قرأ أحدهم ال يفهم معناه، وال
فهم، أو رجع إىل التفسري كان أيسر عليه، وهللا املستعان. وهذا احلديث العاشر من األربعني النووية املباركة عن أيب 

ا يهم طالب العلم من احلرص واالنقطاع والتفرغ هريرة رضي هللا تعاىل عنه، وتقدم الكالم عن ترمجة أيب هريرة، وفيها م
 للعلم. ......

  
  
 

 معىن قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً(
  
يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني  

[، ومتام اآلية: ِإيننِ مبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم 51 أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِنَباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ]املؤمنون:فقال تعاىل: ايَ 
ُه تـَْعُبُدوَن [، وقال: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا َّلِلَِّ ِإْن ُكنُتْم إِ 51]املؤمنون: ايَّ

[(. قوله: )اآلية( عقب ذكر جزء منها، اصطالح، وهو يعين: إىل آخر هذه اآلية، وأييت الطابع أو أييت 172]البقرة:
الكاتب وال يكمل اآلية، وقد يقتصر على جزء من اآلية وهو حمل الشاهد، وقد يكون املعىن كاماًل يف متام اآلية، وقد 



سلم أنه حينما جاء يوقظ علياً رضي هللا تعاىل عنه وفاطمة لقيام الليل، فقاال: أرواحنا بيد جاء عنه صلى هللا عليه و 
هللا يرسلها مىت شاء، فخرج صلى هللا عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وََكاَن اإِلنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَداًل 

مة هذا احلديث: )وذكر الرجل يطيل [، وجعل يرددها، وهي جزء من آية ينطق ويستدل هبا. وتت54]الكهف:
السفر، أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء: اي رب! اي رب! اي رب!( يف بعض النسخ أو الطبعات يعين: يقول: اي 

ابحلرام، فأىنن يستجاب  -أو ُغذِنيَ -رب! ثالث مرات، )ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وُغِذَي 
 له (.......

  
 
  

 وطيب ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله عظمة هللا
   

هذا احلديث يف بدايته، ويف آخره، والتئام وتناسق، وبني أوله وآخره ومناسبة، وهذا موضع البحث، فقوله صلى هللا 
عليه وسلم: )إن هللا طيب( يرتب عليه )ال يقبل إال طيباً(، وهذا جتانس، فالطيب ال يتناسب معه إال الطيب الطَّيِنَباُت 

[، ويتناول العلماء هذا اللفظ من هذا احلديث )إن هللا طيب( ففي أي شيء 26لطَّيِنِبنَي َوالطَّيِنُبوَن ِللطَّيِنَباِت ]النور:لِ 
هو طيب  طيب: يف كل شيء: طيب يف ذاته، طيب يف أمسائه، طيب يف صفاته، طيب يف أفعاله. فهو طيب يف ذاته، 

متصف بكل جمامع احلمد، وكما يقولون: كملت صفات املوىل سبحانه،  أي: منزه عن أي نقص أو شائبة عيب، وهو
أي نقص، وال شبه مبخلوق، ومن طيبه سبحانه وتعاىل  -وال جيوز يف حقه-فهو الكامل يف ذاته، فال يعرتيه سبحانه 

خلقه طيب يف  يف ذاته ويف أفعاله؛ أنه ال يكون منه إال الطيب، وال يليق جبالله إال الطيب، فهو خلق الكون، وكل
نظامه، ويف وضعه، ويف تسيريه، إن نظرت إىل السماء، رأيت عاملاً طيباً يف إحكامه، فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر 

[، وإذا نظرت إىل األرض، وجدت عليها مكوانت احلياة، يف حبارها، يف أهنارها، يف جباهلا، يف نباَتهتا، يف 3]امللك:
 يف خلق اإلنسان خلقاً سوايً، وكل ذلك من هللا طيب؛ ألنه طيب. تنظيم اخللق، 

  
  
 

 أفعال هللا طيبة وإن كان بعضها يف نظر بعض الناس على غري ذلك
  

إذا وجدت شيئاً من خملوقات هللا ليس طيباً يف نظرك، فهو طيب عند هللا؛ ألن وراءها من احلكم ما هو طيب. 
ه هللا يف أحسن صورة )يف أحسن تقومي(، فإذا وجدت إنساانً ذا عاهة وعيب، فاإلنسان يف األصل أنه سوي، وخلق

فأنت تشفق عليه، وترى أنه انقص عن غريه، ولكن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل هلذا الشيء حكمة، وفيها من الطيب 
عمته على غريه من ما ال تدركه أنت، ففي اآلخرة يكرمه ويعوضه، ويعطيه الشيء الكثري، بل جيعله موجباً لشكر ن

األصحاء، فأنت إذا رأيت إنساانً مريضاً، فمرض هذا املريض جيعلك تشعر ابلصحة، كما قالوا: )وبضدها تتميز 
األشياء(، وإذا وجدت إنساانً فقريًا فقرًا مدقعاً، فاعلم أن هذا الوضع عند هللا طيب، وقد جاء يف احلديث القدسي، 

كما قال هللا:َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى * َأْن -فقر، ولو أغنيتهم لفسد حاهلم(. )إن من عبادي من ال يصلحهم إال ال



َا  -[7-6رَآُه اْستَـْغىَن ]العلق: )وإن من عبادي من ال يصلحه إال الغىن، ولو أفقرته لفسد حاله(، مع أن هللا قال: ِإمنَّ
َنٌة ]التغابن: : كل وضع يف اخللق فهو من اخلالق طيب، ملاذا  ألنه من هللا، ومن هنا:  [. إذاً 15َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ

كان من أركان اإلميان: اإلميان والرضا ابلقدر فيما وقع بك، وفيما نزل بك، فتعلم أنه طيب ؛ ألنه من هللا، وتعلم 
ُلوُكْم أبن هللا عامل وقادر وغين، فإذا أمسك عنك شيئاً؛ فليس ذلك لفقر، وال لعجز، وال جلهل،  ولكن ملصلحتك، َونـَبـْ

َنًة ]األنبياء: [، فكل شيء ابتالء من هللا. إذًا: معىن )إن هللا طيب(: أي: طيب يف ذاته، فال يعرتيه 35اِبلشَّرِن َواخْلَرْيِ ِفتـْ
نقص سبحانه، طيب يف أفعاله فال يصدر عنه إال الطيب، فارَض مبا كتب هللا لك. إذا علمت هذا، لوجدت أن كل 

م املوىل على العامل، وكل فضله على اخللق مندرجاً حتت قوله: )إن هللا طيب(، يعلم ذلك من يعلم، ويغفل عن إنعا
ذلك من يغفل، وال يستطيع إنسان أن يدرك كل معاين: )إن هللا طيب(، واعلم أن أمساءه احلسىن كلها طيبة َوَّلِلَِّ 

 يكفي فيه جمرد اإلشارة والتنبيه، وال نستطيع أن نوفيه حقه. [. وهذا اجملال 180اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن ]األعراف:
  
  
  

 طيب العمل شرط يف قبوله
   

هللا سبحانه ال يقبل إال ما كان طيباً، وهذا أمر معقول، فما دام أنه سبحانه طيب، وأفعاله طيبة، فكيف تتقرب إليه 
أفعاله معك ومع غريك طيب، فكيف يقدم له غري بغري الطيب  هو يف ذاته طيب، فال يليق به غري الطيب، وهو يف 

الطيب ! هو ما فعل بك إال الطيب، فكيف تقدم له غري الطيب ! )ال يقبل إال طيباً( من مجيع تصرفات العباد: يف 
عباداهتم، ويف معامالته، فمثالً الطهارة للصالة، أمر صلى هللا عليه وسلم إبسباغ الوضوء؛ ألن الوضوء غري املسبغ 

طيب، وهللا ال يقبله؛ ألنه طيب ال يقبل إال طيباً، وإن مل تقدم له الشيء الطيب رده عليك. وكذا الصالة، جاء غري 
يف احلديث أنه إذا أحسنها العبد وأداها كما أمر هللا سبحانه وتعاىل صعدت وهلا ريح طيبة، وإذا نقرها أو فرط فيها 

ص النية شرط يف طيب العمل، قال هللا تعاىل يف احلديث لفت كما يلف الثوب اخلِلق وردت عليه! إذًا: إخال
القدسي: )أان أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه(. والعمل الطيب يشرتط 

يبني  فيه أيضاً أن يكون موافقاً ملا جاء به صلى هللا عليه وسلم، وقد أرسل هللا لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم حىت
لنا ما يريده هللا منا؛ ألن العبادة حق هلل، ومن حق هللا أن يبينها إذ فرضها علينا، فبني العبادات اليت يريدها منا، 

فليس ألحد من اخللق أن خيرتع عبادة هلل، وما دام أهنا عبادة هلل فيجب أن تكون من عند هللا؛ ألنه هو الذي أمران 
 رتع عبادة من تلقاء نفسك فال!!ابلعبادة، وبينها لنا، أما أن خت

   
 
  

 ال يستوي اخلبيث والطيب
   

إخالص العمل هلل سبحانه وتعاىل شرط لطيبه، فإذا مل يكن العمل خالصاً فهو خبيث، وإذا نظران إىل األشياء جند أن 
:حيُِلُّ هَلُُم الطَّيِنَباِت الطيب يقابله اخلبيث، ومن صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل أنه كما قال هللا



[، وهذا هو الذي يليق مبقام املوىل سبحانه، وبرساالت الرسل، وألن هللا طيب 157َوحُيَرنُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث ]األعراف:
َرٍة طَيِنَبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت ال يقبل إال طيباً. هذا، والكلمة تقسيمها ثنائي، إما طيبة أو خبيثة، قال هللا: : َكِلَمًة طَيِنَبًة َكَشجَ 

[، وكذا األرض: َواْلبَـَلُد 26[، مث قال: َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتـُثَّْت ِمْن فـَْوِق األَْرِض ]إبراهيم:24]إبراهيم:
[... وقال: 26الطَّيِنَباُت ِللطَّيِنِبنَي ]النور:[، وقال سبحانه: 58الطَّيِنُب خَيُْرُج نـََباتُُه إبِِْذِن رَبِنِه َوالَِّذي َخُبَث ]األعراف:

[، وهكذا كل ما أوجده هللا سبحانه وتعاىل جتد فيه الطيب وجتد أنه يقابله اخلبيث. 26اخْلَِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثنَي ]النور:
ة  إذا كانت وفق وهكذا يف مجيع العبادات، ال يقبل هللا سبحانه عبادة من إنسان إال إذا كانت طيبة، ومىت تكون طيب

ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أي: يف التشريع، وقصد فاعلها وجه هللا، وهذا ما أمر هللا به، وأوجبه على 
يَن ]البينة: بِنِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل [.. َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَ 5عباده، قال هللا: َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِن

[، وعلى هذا قس مجيع األعمال. ويف بعض اآلاثر مما يتعلق ابحلج: 110َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِنِه َأَحًدا ]الكهف:
)من حج مبال حالل، وزاد حالل، وراحلة حالل، فوضع رجله يف الغرز وقال: ليبك اللهم لبيك، نودي من السماء: 

سعديك، وإذا كان حراماً، وقال: لبيك، نودي: ال لبيك وال سعديك، ارجع مأزوراً ال مأجورًا!(. ويقول بعض لبيك و 
العقالء: عجباً هلذا الشخص الذي حيمل زاداً حراماً ليحج به! وهذا حق، فكيف تكون قاصدًا بيت هللا لتحج 

ت هللا مبا حرم هللا عليك ! فكونك بعيداً عن بيت وتؤدي املناسك وتعظم الشعائر واملشاعر؛ وأنت حتارب هللا عند بي
هللا أخف، وتكون مثل السارق الذي خيتفي، لكن اجملاهرة ابملنكر ال حُتتمل، فلو أن إنساانً سرق ثوب جاره، مث جاره 

فإن دعاه لوليمة لديه، فهل يذهب ابلثوب املسروق أم بغريه ! فإذا ذهب ابلثوب املسروق الذي يعرفه اجلار جيدًا، 
هذا يعترب حتدايً لصاحب الثوب، مع أنه دعاه ليكرمه!! أما لو كان بعيدًا عنه، ومل يدر عن هذا الثوب شيئاً؛ فاألمر 

أهون، أما أن يتحدى صاحب الثوب، وأيتيه وهو يكرمه، فالعقل والواقع يرفض ذلك متاماً. وكذلك ربك دعاك 
هللا يف تلك املواطن كلها، فكيف أتتيه متبجحاً هبذه احلال،  لتحج بيته، ولتقف املواقف، ولتشهد املشاهد، وتذكر

ولسان حالك: اي رب! أان سرقت من مال فالن، وهنبت مال فالن، واغتصبت مال فالن، وجئت ألحج بيتك مبال 
لم مسروق! فبأي شيء تفسر هذا التصرف املشني ! )إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً(، ومن هنا بنين صلى هللا عليه وس

أن هللا ال يقبل الصدقة إال إذا كانت طيبة، ويقول بعض السلف: ألن أكف عن كسب درهم حرام، أحبُّ إيلن من أن 
أنفق مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف وهي حرام، وما قيمة ذلك ! فألن تكف عن درهم واحد حرام أوىل من أن 

 طيب ال يقبل إال طيباً. وهكذا العقود، ومعامالت تنفق مئات اآلالف من الدراهم إن كان كسبها حراماً؛ ألن هللا
الناس، فإذا غش أو دلس يف السلعة، فهل هذا طيب  الواقع يقول: ال، فكيف يكون طيباً عند هللا ! فاهلل ال يقبل 
ذلك العمل، ويعاقب عليه، فاإلسالم يف مجيع تعاليمه حتت عنوان )طيب(. وهكذا القتال، البد فيه من اإلخالص، 

ال صلى هللا عليه وسلم: )من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا(، لو أن إنساانً أراد أن يطبق مجيع ق
التشريعات يف اإلسالم اجلزئية والكلية على هذا اللفظ: )ال يقبل إال طيباً(؛ ملا شذت جزئية واحدة يف التشريع. ففي 

بينت مسألة إسباغ الوضوء، ومثله جيب إسباغ الغسل على مجيع البدن؛ ألن  ابب الطهارة ال يقل هللا إال طيباً، وقد
حتت كل شعرة جنابة. ويف الصالة: الطمأنينة واخلشوع واستكمال شروطها. ويف الصوم يكف عما حرم هللا، فتصوم 

م: قـَْوٌل َمْعُروٌف معه مجيع اجلوارح. ويف الزكاة: )ال يقبل هللا صدقة من غلول( ، ال يقبل هللا صدقة من مال حرا
بَـُعَها َأًذى ]البقرة: ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ [، فالقول املعروف طيب يقبله هللا، واألذى يفسد ذاك املعروف، 263َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

صدق [، فاألذى ليس بطيب، وهللا ال يقبله، فكونك تت264قال هللا: ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِن َواأَلَذى ]البقرة:
ومتنن على املسكني ابلصدقة هذا يبطل أجرها، فاتق هللا! يف صدقتك و ال تبطلها، فكما أعطاك هللا يعطي غريك، 



وكما حرم هذا قد حيرمك. وما يدري الفقري مىت غناه وما يدري الغين مىت يعيل أنت ما تدري مىت الغىن والفقر، 
اآلخر ابتالء له: أتشكر النعمة أم ال  أيصرب على الفقر أم ال   فكون املال ُجعل يف يدك هو ابتالء لك، ومنعه من يد

وكله ابتالء، واالبتالء أنواع. إنسان يبتلى مبرض، يبتلى مبال، يبتلى بفقر، يبتلى بشخص يؤذيه، وقد يكون من أقرب 
املسكني ال جيوز لك الناس إليه. ومن نكد الدنيا على احلر أن جيد عدوًا له ما من صداقته بد إذاً: كونك متنن على 

ذلك عند هللا سبحانه وتعاىل، وقد أوجب هللا عليك حفظ ماء وجه الفقري عند استالم حقه، فقال: َوالَِّذيَن يف َأْمَواهلِِْم 
[، ومن الذي يتوىل أخذ هذا احلق من الغين وإعطاءه الفقري  25-24َحقٌّ َمْعُلوٌم * لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ]املعارج:

[، 103هللا صلى هللا عليه وسلم ووالة أمور املسلمني من بعده؛ لقوله تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ]التوبة: رسول
وقال صلى هللا عليه وسلم: )من أداها طيبة هبا نفسه فبها ونعمت، ومن امتنع أخذانها وشطر ماله عزمة من عزمات 

وما دام أنه ليس له منها شيء فلماذا يتحمل مسئوليتها  ليحفظ ماء  ربنا، ليس حملمد وال آلل حممد منها شيء(،
وجه الفقري، وإذا جاء فقري إىل ابب الغين وقال: أعطين حقي يف الزكاة، فقد مياطله الغين، وكيف يكون حال 
ذلك ماء املسكني ! أليس فيه امتهان له ! أما عندما أيخذها ويل األمر منه، مث يقول للمسكني: خذ حقك، فحفظ ب

وجهه من سوء املسألة. واإلسالم طيب؛ ألنه دين املوىل سبحانه، فهو طيب ال يقبل إال طيباً، ففي الكالم ال يقبل 
منك إال كلمة طيبة؛ ويف الدعاء إذا سألت ربك ال تتنطع يف الدعاء، وال تدعو مبعصية، فهذا ليس طيباً، وحينئذ ال 

سلم عامة: لو أتمل أحد مجيع ما أمر به أو هني عنه لوجده داخاًل حتت يقبلها. وأقول لطلبة العلم خاصة ولكل م
 هاتني اجلملتني: )إن هللا طيب، ال يقبل إال طيباً(، وأظن أن هذا التنبيه كاٍف. 

  
  
 

 [2احلديث العاشر ] -رح األربعني النووية ش
 

 أمر هللا للرسل واملؤمنني بتحري الطيبات
  

مد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: قال صلى بسم هللا الرمحن الرحيم. احل
هللا عليه وسلم: )إن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني(، انظر اجملانسة! املؤمنون: عامة الناس، واملرسلون: هم 

ذا األمر يشرتك فيه اجلميع، وذلك ألمهيته: اخلواص الذين اصطفاهم هللا برساالته، فيبني صلى هللا عليه وسلم أن ه
)إن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني( ، فمثالً قوله تعاىل: )أقيموا الصالة وآتوا الزكاة( أمر هللا املرسلني يف مجيع 

أهنا حق هلل، األحوال إبقامة الصالة, وأمر املؤمنني يف مجيع األحوال إبقامة الصالة، وهكذا مجيع أركان اإلسالم إذ 
وهي مطلوبة لذاهتا. وهذا األمر هنا ينبين عليه غريه، وهو أساس ملا يذكر بعده يف احلديث. الرسول صلى هللا عليه 
وسلم بني أن املؤمنني والرسل مكلفون بتكليف واحد من هللا فقال: )إن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني( فبَم 

مر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: )) اَي أَيُـَّها الرُُّسُل (((، ومىت اجتمع الرسل يف أمرهم سبحانه وتعاىل  قال: )أ
وقت واحد حىت خياطبهم هللا بقوله: )اَي أَيُـَّها الرُُّسُل(  هل خاطب هللا الرسل مجيعاً يف وقت واحد كما يف هذه اآلية ! 

جاء بصيغة اجلمع، واملقصود به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد أتيت يقول العلماء: قوله تعاىل: )اَي أَيُـَّها الرُُّسُل( 
صيغة اجلمع يف اجلنس واملراد به الفرد، كما أنه قد يكون العكس، ومن األول قوله تعاىل: َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما 



اَس( املراد هبا هنا: رسول هللا صلى هللا عليه [ يتفق العلماء على أن كلمة )النَّ 54آََتُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه ]النساء:
[، هل القائل مجيع الناس أم 173وسلم، ومثال آخر: الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم ]آل عمران:

قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس فرد واحد ! فرد واحد وهو نعيم بن مسعود ، فأطلق عليه لقظ: )الناس( يف قوله: )الَِّذيَن 
َقْد مَجَُعوا َلُكْم(، فاألوىل املراد هبا فرد من اجلنس، والثانية مراد هبا اجلنس كله، وملاذا هذا  ألن الفرد الذي استعمل 

عليه وسلم،  يف حقه اسم اجلنس قام مقام جنس كامل، فقوله: )َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس(، املراد ابلناس النيب صلى هللا
َراِهيَم َكاَن ُأمًَّة ]النحل: [، هو 120فذكر بلفظ الناس؛ ألنه مبا أعطاه هللا يعادل الناس كلهم، وكما قال هللا: ِإنَّ ِإبـْ

واحد لكن كان أمة؛ ألنه وحده الذي كان يعبد هللا يف ذلك الوقت، وأمَّة أي: إماماً قدوة، ويقول بعض العلماء: إن 
يُـَّها الرُُّسُل( املراد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي توجه إليه اخلطاب. وبعضهم يقول: ال، بل قوله تعاىل: )اَي أَ 

قال هللا لكل رسول يف زمنه: كل من الطيبات واعمل صاحلاً، فهو قال لكل رسول يف وقته، وهنا جاءت اآلية إخباراً 
شيء فاألمر عام جلميع رسل هللا. مث قال: اَي أَيُـَّها  مبجموع ما حدث وحصل من قول هللا لرسله، ومهما يكن من

[، مما يلفت النظر من األساليب البالغية، وبالغة القرآن فوق  172الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم ]البقرة:
صيغة األمر يف حق الرسل: )ُكُلوا ِمْن كل بالغة، أن الرسول قال: )إن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني(، وجاءت 

الطَيِنَباِت(، والطيبات هذه مل يذكرها مقيدة، بل قال: )ُكُلوا( ويكفي؛ ألهنم رسل هللا أيكلون من الطيبات ويعملون 
رسل مما رزقهم الصاحلات، أما املؤمنون فقال هلم: ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم  ، وأليست الطيبات اليت أيكل منها ال

هللا ! بلى، ولكن هناك فرق، فلو أنك أعطيت ولدك أو صديقك مائة رايل، مث قلت: اي فالن! اصرف مما أعطيتك، 
فقولك: )مما أعطيتك( تُعد مؤشرًا يف ذهنه أبنك تذكره مبا أعطيته، ولكن لو قلت له: اي فالن! اصرف كيفما شئت، 

كذا حينما يوجه هللا سبحانه اخلطاب إىل الرسل، وهم الذين يعلمون ومل تشر إىل )أعطيتك(، فالوضع خيتلف، وه
حقيقًة أن الرزق من عند هللا، فهم رسل هللا، فكأن األسلوب يعفيهم من إشعار املنة يف رزقه إايهم، )ُكُلوا ِمْن 

لديك، ولذلك رتب عليه:  الطَيِنَباِت(، لكن املؤمنني حيتاجون إىل التنبيه، فيقال للمؤمن: كل من طيبات رزق هللا اليت
(، بينما الرسل ليسوا يف حاجة إىل التنبيه أو إىل أن يكلفوا ابلشكر؛ ألن من طبيعة رسالتهم أن يعرفوا  )َواْشُكُروا َّلِلَِّ
أن تلك الطيبات من هللا، وهم يقومون جببلتهم بشكر نعم هللا، فهم رسل هللا، ومقامهم ومكانتهم عظيمة، وابلنور 

يعرفون حق املنعم فيشكرونه، فإذا قيل هلم هنا: واشكروه، فكأن فيه إشعاراً بتقصري منهم يف الشكر،  الذي حيملونه
وهذا ال يليق مبقام الرسالة، أما عامة الناس فهم يف حاجة إىل أن ينبهوا إىل أن هذه الطيبات من رزق هللا، وأن عليهم 

ليسوا يف حاجة كاألفراد إىل التنبيه أبهنا من زرق هللا، وال  شكر النعمة؛ ألن أفراد املؤمنني ليسوا كالرسل، فالرسل
يطالبون بشكر النعمة؛ ألن مقام الرسالة حيملهم على شكرها ولو مل أيِت هذا التنبيه، خبالف أفراد الناس فهم حباجة 

والرزق الطيب  إىل أن تدعوهم وأن تذكرهم وأن تبني هلم أن هذه الطيبات مما رزق هللا، من أجل أن تقابل النعمة
ُه تـَْعُبُدوَن ]البقرة: [، وهذه أخص بعامة الناس دون املرسلني. إذًا: الرسول صلى 172ابلشكر. مث قال: ِإْن ُكنُتْم ِإايَّ

هللا عليه وسلم يستدل هباتني اآليتني على عموم التكليف، وأن اخلطاب للمرسلني يتضمن تكليف املؤمنني، لكن هل 
مؤمنني خاص هبذا الباب  التكليف يف هذا احلديث ورد يف الطيبات، لكنه عام، فكما أمر تكليف هللا للمرسلني ولل

 هللا املرسلني ابلصالة والزكاة والصيام... إىل آخره، كذلك أمر املؤمنني تبعاً جلميع املرسلني. ......
  
 
  



 أثر أكل احلرام
  
نسان وعالقته بربه، واألصل مبدأ )إن هللا طيب ال ذكر عليه الصالة والسالم أثر األكل من الطيبات يف حياة اإل 

يقبل إال طيباً(، سواًء يف العبادات واملعامالت واملطعم واملشرب، واستدل ابآليتني على عموم التكليف أبكل 
الطيبات من الرزق وشكر النعمة، مث كأنه قارن بني من أيكل الطيبات وبني من ال يتحرى أكل الطيبات، وما هي 

من عدم حتري احلالل الطيب  انظر إىل رجل أشعث أغرب، يطيل السفر، وهذه احلالة ابلنسبة للعبد مع هللا  النتيجة
حالة استعطاف، وطلب رمحة، وافتقار إىل مساعدة، ال حالة انقطاع وإعراض وترك، فاإلنسان إذا كان أشعث أغرب 

سبحانه وتعاىل، ويف احلديث: : )ثالث دعوات ال يطيل السفر، يف حاجة إىل الرمحة والشفقة والعطف عليه من هللا 
ترد( وذكر )املسافر(، واملسافر موضع الرمحة، ويرخص له يف الصالة أن يقصر، ويف الصيام أن يفطر، وإن كان له 
ورد حال إقامته مث عجز عنه بسبب سفره؛ أمر هللا املالئكة أن تكتب له يف سفره ما كان يعمله وقت إقامته، وهذا 

له؛ ألنه يف حالة ضعف مع طول السفر واجلهد، ويف احلديث: )السفر قطعة من العذاب(. )أشعث أغرب ميد إكرام 
يديه إىل السماء(، فيه مشروعية رفع اليدين يف الدعاء، )اي رب!، اي رب!( يلح على ربه، ومع هذا مل يستجب له! 

ُغذِني: أي: غذناه غريه، أي: يف حالة طفولته نشأ على ملاذا  )مطعمه حرام، ومشربه حرام، وُغِذَي أو ُغذِني ابحلرام( 
احلرام بني أبويه، وغِذي: أي: هو غذى نفسه واقتات من الكسب احلرام، )فأىن يستجاب له !( مبقتضى هذا، فهذه 
قضية منطقية أن من غذي ابحلرام ومد يديه وأحل يف الدعاء ال يستجاب له، ويستبعد أن يستجاب له. لكن جيب أن 

ثين املظلوم، فاملظلوم ال ترد دعوته ولو كان مأكله حراماً، املظلوم ال ترد دعوته ولو كان كافرًا، كما يف األثر: )إين نست
ألنصر املظلوم ولو كان كافراً، علم أن له رابً فدعاه(، واملشركون ملا كانوا يركبون البحر، وأتتيهم العواصف، يدفعهم 

فيستجيب هلم، ملاذا  ألهنم يف تلك اللحظة كفروا بتلك اآلهلة واجتهوا إىل هللا  االضطرار إىل أن يدعوا هللا وحده،
حينما يتوجه إىل املوىل وحده، فهو يف تلك اللحظة ألغى مجيع  -ولو كان كافراً -وحده، وهكذا املضطر املظلوم 

ب يف عام الفتح، وركب يف اآلهلة من مفهومه، وعرف أهنا ال تنفعه بشيء، وجاء يف السري أن عكرمة بن أيب جهل هر 
السفينة، فاضطرب هبم البحر فقال مالحها: أخلصوا الدعاء هلل وحده اآلن، فإنه ال ينجي من هذا إال هللا، فقال: 
عجيب! إذا كان ال ينجي يف البحر إال هللا فال ينجي يف الرب إال هو، هلل علين إن أجناين هللا من هذه آلتني حممدًا، 

، وألجدنه رءوفاً رحيماً، مع أنه كان يف مجاعة مشركة تعبد األصنام، واصطحبوه معهم، ومع وألضعنن يدي يف يده
ذلك فإهنم عند الشدة يلجئون إىل هللا وحده ال شريك له سبحانه. وكذلك حصني والد عمران بن حصني، ملا سأله 

! فقال: من الذي لضرائك وسرائك صلى هللا عليه وسلم: )كم إهلاً تعبد  قال: ستة يف األرض، وواحدًا يف السماء
وشدائدك  قال: الذي يف السماء( . وقوله هنا: )أىن( أىن لالستبعاد، أي: كيف يستجاب له  ألنه مل أيكل طيباً 

فيقبل على هللا بقلب وبقول طيب، وإمنا كما قال صلى هللا عليه وسلم: )غذي ابحلرام(، وهذا يؤكد قاعدة: )كل ما 
ام(، وكما يقولون: )الفرع يتبع األصل( وكقوهلم: )ما كان أصله ابطل فشرعه ابطل(. ومن هنا نشأ عن احلرام فهو حر 

يقول بعض العلماء: اللقمة احلرام إذا قذفها العبد يف جوفه ال يقبل هللا له صالة أربعني يوماً! وقال أمحد رمحه هللا: لو 
، ال يقبل هللا صالته يف هذا الثوب، وكل هذا تنفري من أن إنساانً اشرتى ثوابً بعشرة دراهم، وفيها درهم واحد حرام

احلرام، ويف احلديث الصحيح: )كل جسم نبت من احلرام فالنار أوىل به(، ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: )غذِني 
إذا غذِني  ابحلرام(مسئولية كربى على اآلابء لألبناء، فليتق هللا كل أب يف أسرته، يف أبنائه، فال يطعمهم احلرام؛ ألنه

ابحلرام، كان هذا اجلسم انبتاً ابحلرام، فإذا كرب ودعا فقد ال يستجاب له، فيجب وقايتهم من ذلك لقوله تعاىل: ُقوا 



[، فاإلنسان مسئول عن أبنائه، وعليه أن يطعمهم بكده وبتوكله على هللا، ومن 6أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا ]التحرمي:
[، يقف عندها العلماء، هل الطيب هنا هو املعىن 172ه تعاىل: طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم ]البقرة:رزق هللا احلالل. وقول

احلسي أو املعنوي  هل الطيبات هنا مثل: الرطب الطيب، والعنب واملوز واللحم املشوي  هل هذا هو الطيب أم 
شرع قبل كل شيء، فلو كان من أشهى ما غريه من احلالل ولو كان ملحاً وخاًل  حقيقة الطيب هو: الطيب يف ال

خلق هللا، عسالً مصفاً، وزبدًا لكنه مسروق فهل هو طيب  وهللا! ما هو بطيب؛ ألنه من احلرام، ومآله إىل النار. 
لكن لو أكل إنسان خالً وملحاً وخبزاً حالاًل، وشرب املاء فهذا نِْعم األكل، وهو طيب؛ ألنه يعني على طاعة هللا، 

ية الشافعي ملا جاء عند أمحد ، وأكل كثريًا، وبنت أمحد قالت: كيف تقول الشافعي صفته كذا وكذا.. ومسعتم قض
وصفته ليس من صفات العلماء، فإنه أكل كثريًا، ومن أكل كثريًا انم طوياًل، وما تعبد، قالت: اسأله، فلما سأله قال: 

مألت بطين بطعام أبدًا؛ أتقي الشبه، فلما جئت ما  -وكان يف غزة-وهللا! هلا حق، منذ أن خرجت من بيت أمي 
اإلنسان إذا  -أيها األخوة-بيت أمحد بن حنبل علمت أنه يتحرى احلالل، فوجدت احلالل فأشبعت بطين. وهكذا 

تعود احلالل، فقدم له احلرام، فإنه جيد عنده حساسية منه، وتقلق نفسه، وال يطمئن إليه قلبه، ويرَتب، وتعلمون 
ا أرسل غالمه ليأتيه ابحلليب من أبله، فرجع فشرب فاستنكر عمر طعم احلليب، وقال: من أين جئتين قضية عمر مل

هبذا احلليب ! قال: وهللا! أرسلتين إىل أبلك فوجد الراعي قد أبعد هبا، وأدركت إبل الصدقة يف الطريق فحلبوا يل 
تركه يستقر يف جوفه، والذي يهمنا أنه استنكر.  منها، إذاً: عمر يستنكر طعم حليب إبل الصدقة، ولو تعمد هذا ما

بطعام، فأكل، فاستنكر الطعام فسأل: من أين جئتين هبذا الطعام   -أي: عبد له-وكذلك الصديق ، جاء غالم له 
بكاهن، فلم آخذ منه شيئاً، فلقيين فأعطاين حلواين، فاشرتيت لك  -وهللا-قال: تكهنت يف اجلاهلية لرجل، وما أان 

لوان الكاهن ال جيوز، وكان هذا يف اجلاهلية، واإلسالم جيب ما قبله، ولكنه أخذ شيئاً بغري مقابل، وهو حمرم، به، وح
وما أدرى الصديق حبرمة هذا الطعام  أهنا حساسية وشفافية، فيحس هل هذا الطعام طيب أم ال  ألن اجلسم كله 

هرابئي لو وصلت إليه تيارًا بقوة مائتني وعشرين فلتاً، طيب، فلما أكل غري الطيب مل يتالءم معه، وهذا مثل جهاز ك
وهو مصمم ومعد ليستقبل مائة وعشرة )فلت(، ماذا يصري فيه  حيرقه حيرتق، ولو كان معداً الستقبال تيار بقوة 
ب مائتني وعشرين، ووصلت إليه تياراً بقوة مائة وعشرة )فلت(، فإنه ال يشتغل، فاجلسم الذي منى وترعرع على الطي

: يبني صلى هللا عليه وسلم أن أكل الطيب يعني على طاعة هللا،  ًَ صار كله طيباً، وال يقبل إال ما كان من جنسه. إذَا
وقليل من احلالل خري من كثري مع احلرام، فاحلرام ال خري فيه، وأكل احلرام مينع إجابة الدعاء. إذًا: هذا احلديث يف 

تعفف واتقاء احلرام واتقاء الشبهات؛ لريد ذلك مفعوله علينا يف عبادتنا، ويف مجلته يرسم لنا منهج الزهد والعفة وال
أوالدان؛ ألن من غذِني ابحلرام وهو صغري فعاقبته تكون سيئة، وأنت املسئول عنه. وهللا أسأل أن يوفقنا إىل ما حيبه 

 ويرضاه، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 
  
  
 

 [1ديث احلادي عشر ]احل -األربعني النووية شرح 
 

 شرح حديث: )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(
 



بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين،  
ب رضي هللا سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. ]عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طال

عنهما سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورحيانته قال: حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )دع ما 
يريبك إىل ما ال يريبك( رواه النسائي و الرتمذي ، وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح[. أيها اإلخوة! هذا 

ل هذا الدين، ففيه بيان مسلك األتقياء الزاهدين الورعني احلديث على قصر عبارته، وقلة ألفاظه، أصل من أصو 
 الذين خيافون هللا ويقدرونه حق قدره. ......

  
 
  

 فضل احلسن بن علي راوي احلديث
  
راوي هذا احلديث هو: أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه، وأمه هي: فاطمة بنت رسول هللا  

، وقد أضافه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل نفسه ابلبنوة تشريفاً وتكرمياً حينما صعد صلى هللا صلى هللا عليه وسلم 
عليه وسلم املنرب، فأخذه ومحله وقال: )إن ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني طائفتني من املسلمني(. وصفه 

ان، وهو من أنواع النباَتت العطرية، ومادة: روح مثل النووي أبنه رحيانة رسول هللا، والرحيانة نبت معروف، وهو الرحي
رحيان واالرتياح تعطي االرتباط من ارتياح النفس إىل الطيب، وقد كان احلسن و احلسني رضوان هللا تعاىل عليهما 
رحيانيت املصطفى، ومها سيدا شباب أهل اجلنة، والرحيانة استعملت هنا إما على سبيل االستعارة، أو على سبيل 

حلقيقة، فاالستعارة الرتياح النيب صلى هللا عليه وسلم عند رؤيتهما، واحلقيقة حينما أيخذمها ويشمهما فإنه جيد منهما ا
مثلما جيد من شم الرحيانة ابلفعل. وحنن نشاهد هذا بني الطفل وأمه، وبني األم وطفلها،  -انطالقاً من العاطفة والرمحة

فإهنا تقبنله وتشم رائحته، وقد  -وخاصة إذا كان صغرياً -ب عنها، فإذا أخذته جتد األم لو كانت مكتئبة وولدها غائ
[، إذًا: فهو رحيانة 94قال سبحانه يف قصة يعقوب مع يوسف: ِإيننِ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوال َأْن تـَُفنِنُدوِن ]يوسف:

ى سبيل االستعارة، فكما ترَتح النفس إىل شم رسول هللا إما على احلقيقة فيجد منه الريح الطيبة ويرَتح إليه، وإما عل
الرحيان فكذلك ترَتح إىل رؤيتهما، ومهما يكن من شيء فيكفي يف مناقبهما رضوان هللا تعاىل عنهما أهنما سيدا 

شباب أهل اجلنة. ومن معجزاته صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )لعل هللا أن يصلح به بني الطائفتني(، وفعاًل بعد أن 
علي رضي هللا تعاىل عنه، بويع احلسن خليفة، ومكث يف اخلالفة ستة أشهر، قال علماء التاريخ: وهي تتمة تويف 

الثالثني عاماً املذكورة يف حديث: )اخلالفة ثالثون عاماً، مث يكون بعد ذلك امللك العضوض(، وهذا أمر َترخيي ال 
اق، وذهب ليلتقي مع معاوية ، فلما التقى اجليشان، رأى أنه حاجة لنا يف اخلوض فيه، فبايعه أربعون ألفاً من أهل العر 

إن كان غالباً أو مغلوابً فالبد من إراقة الدماء، والبد من قتل األنفس، والبد من ضحااي من اجلانبني، فرأى أن يرتك 
هللا صلى هللا عليه األمر لـمعاوية، ومل ينازعه حقناً للدماء، وكتب شروطه وقبلت بكاملها، وحقق هللا ما قاله رسول 

وسلم: )يصلح هللا به بني طائفتني( وقالوا: إن يزيد بن معاوية بعد أن استتب األمر ألبيه، أرسل إىل زوجة احلسن 
لتسمه، وكان من أمره ما كان، ونرجع إىل شرح احلديث، وال ندخل يف قضااي التاريخ. ووصف النووي هنا احلسن بن 

ولد البنت، قال: حفظت، وهو رضي هللا تعاىل عنه ولد يف السنة الثالثة من  علي أبنه سبط رسول هللا، والسبط
اهلجرة، ومعىن ذلك أنه أدرك من حياة رسول هللا سبع سنوات، ويف هذه احلالة إذا روى حديثاً فإنه حيتاج إىل التثبت 



رسول هللا، وأحاديثه  وإىل التأكد؛ ولذا يقول: حفظت، ومن كان يف سن السابعة حيفظ، ومن هنا قال: حفظت من
تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن سبع سنوات، فمما حفظ قوله صلى هللا  -كما أشران-قليلة؛ ألنه 

عليه وسلم: )دع( مبعىن: اترك )ما يريبك إىل ماال يريبك( )ما( من صيغ العموم، وهي مبعىن: الذي، والريبة: الشك 
[ أي: ال شك وال لبس فيه، 2َك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:واللبس كما يف قوله سبحانه: َذلِ 

والشيء الذي فيه الريبة، والذي فيه الشك واللبس خبالف ذلك، وقوله: )دع ما يريبك( أي: اترك الشكوك وما فيه 
ال لبس فيه وال شك فيه. وهذا األمر  الريبة يف نفسك إىل ما ال ريبة وال شك فيه، وعليك مبا كان خالصاً واضحاً 

 )دع( فعل أمر مبعىن اترك؛ ألن )دع( ليس هلا ماض، وهلا مضارع )يدع(، فدع فعل أمر أغفل ماضيه. 
  
  
  

 هل األمر يف هذا احلديث لالستحباب أم للوجوب 
   

ث هذه األربعني النووية هل األمر برتك ما يريب على سبيل االستحباب أو على سبيل الوجوب  املتأمل يف أحادي
املباركة، جيد حديثني سوى هذا يف هذا الباب، تقدم حديث: )إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهما أمور 

مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول 
الل بني، واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات، والشبه تورث الريبة، فمن وقع يف احلمى يوشك أن يرتع فيه(، إذاً: احل

املشتبهات جره ذلك إىل احلرام، ومن ترك الشبهات كانت محًى وحاجزًا ووقاية له عن الوصول إىل منطقة احلرام، 
حلديث السابع والعشرون فحديث: )دع ما يريبك( للتوجيه، ولكن الناس يف ذلك ليسوا سواء، واحلديث الثالث هو ا

من هذه اجملموعة، وهو حديث: )جئت تسأل عن الرب  الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف الصدر، 
وكرهت أن يطلع عليه الناس(، فاألمر املريب هو: الذي أحسست فيه ابإلمث، وأحسست أبنه حيوك يف صدرك، 

الثة يف هذا املوضوع تبني مبجموعها منهج الورع يف اإلسالم حقاً. وخشيت أن يطلع عليه الناس، فهذه األحاديث الث
وصور ترك الريبة يف اإلسالم كثرية، ويذكر العلماء أمورًا جيب على كل مسلم أن ينظر إليها، وأن يقف عندها، فرتك 

ه يف حياة املسلم، الريبة استرباء للدين والعرض، وإذا نظران إىل احلديث السابق عرفنا مدى أثر هذا احلديث وأتثري 
ففي احلديث العاشر الذي قبل هذا قال عليه الصالة والسالم: )إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً(، وقال: )إن هللا أمر 

ال: اَي [، وق51املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِنَباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ]املؤمنون:
ُه تـَْعُبُدوَن ]ال [(، فأمر الرسل وأمر 172بقرة:أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِنَباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا َّلِلَِّ ِإْن ُكنُتْم ِإايَّ

ر بعده: املؤمنني ابألكل من الطيبات، وعمل الصاحلات، واحلالل الطيب هو: الذي ال شبهة وال ريبة فيه، ولذا ذك
)الرجل يطيل السفر، أشعث، أغرب، ميد يديه إىل السماء، يقول: اي رب! اي رب! اي رب! ومطعمه حرام، وملبسه 
حرام، وُغذي ابحلرام، فأىن يستجاب له (. وذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغرب؛ ألن املسافر تستجاب 

م: الصائم، واملسافر، واملظلوم(، فاملسافر من ضمن دعوته، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )ثالثة تستجاب دعوهت
الثالثة الذين تستجاب دعوهتم، وهذا الرجل مع كونه ممن تستجاب دعوته ولكن ال يستجاب له، لوجود املانع 
القائم، أال وهو أنه أيكل احلرام، ويشرب احلرام، ويلبس احلرام، وغذي ابحلرام، فتناول احلرام مانع من استجابة 

ء. وكيف تتجنب احلرام  أتى النووي هبذا احلديث هنا ليبني أبن من كمال جتنب احلرام حىت تستجاب الدعوة الدعا



أن تدع ما يريبك إىل ما ال يريبك، وكأنه يقول: ال يتم اجتناب احلرام وال يتم اكتمال احلالل إال برتك ما فيه ريبة. 
ا فيه أبس، ترتك الشيء الذي ال أبس فيه وال شبهة فيه خمافة ولذا يقولون: الورع هو: أن ترتك ماال أبس به خشية مم

أن تقع فيما فيه أبس، فمن سد الذرائع: ترك املباح خمافة من الوقوع فيما ليس مبباح، وهذا هو الورع، فكل ما حييك 
 يف صدر اإلنسان فهو شبهة فليرتكه. 

  
  
  

 قصص يف الورع
   

يف األمم السابقة والالحقة مما يذكره العلماء من قصص أهل الورع من هذه  إذا أراد طالب العلم أن يتتبع ما مضى
 األمة، جلاء ذلك يف سفر كبري. ......

 
 قصة نيب هللا سليمان عليه الصالة والسالم

  
قد ذكر هللا قصة سليمان عليه السالم حينما استعرض اخليل، واشتغل هبا حىت غربت الشمس: فـََقاَل ِإيننِ َأْحبَـْبُت 

[، 33-32 ]ص:ُحبَّ اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر َريبِن َحىتَّ تـََواَرْت اِبحلَِْجاِب * رُدُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا اِبلسُّوِق َواأَلْعَناقِ 
والصحيح يف تفسريها أنه استعرض اخليل اليت جياهد هبا يف سبيل هللا، لكنه شغل هبا حىت غربت الشمس، وضاعت 

 وجد يف نفسه ريبة وشكاً من اخليل، فردها وتصدق هبا كلها. عليه صالة العصر، ف
  
  
 

 قصة رجلني من بين إسرائيل
  

قال صلى هللا عليه وسلم: )كان فيمن كان قبلكم رجل اشرتى أرضاً، فوجد فيها كنزًا، فذهب إىل الذي ابعه فقال: 
ومل أشرت كنزاً، قال: وأان بعت األرض مبا فيها، هلم خذ كنزك، قال: إين بعتك األرض مبا فيها، قال: إين اشرتيت أرضاً 

وختاصما ملن يكون الكنز الذي كان مدفوانً وال يعلم به أحد عند البيع!( فالبائع يتورع أن أيخذ شيئاً مل يكن يف ذهنه، 
ما إليه واملشرتي يتورع أن أيخذ شيئاً مل يكن داخاًل يف العقد، قال عليه الصالة والسالم: )فجاء رجل صاحل فاختص

فقال هلذا: ألك ولد ذكر  قال: نعم. وقال هلذا: ألك ابنة  قال: نعم، قال: زوجا أحدمها ابآلخر، وادفعا إليهما 
 الكنز(، وهذه قصة عجيبة، وهلا نظري يف هذه األمة. 

  
  
 

 قصة أيب طلحة رضي هللا عنه



  
األغصان، فإذا بطائر الدبسي يريد أن خيرج كان أبو طلحة رضي هللا تعاىل عنه يصلي الضحى يف بستان له متشابك 

من بني األغصان وهي متشابكة، فأعجبه حسن بستانه، وأتبع الطائر بنظره وهو يف صالته حىت وجد الطائر فرجة 
فخرج منها، مث رجع أبو طلحة إىل نفسه فوجد أنه انشغل عن هللا هبذا الطائر الذي كان يف بستانه، فقال: إين فتنت 

اء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربه وقال: ضعه يف سبيل هللا اي رسول هللا! وهذه القصة تشبه يف مايل، فج
قصة سليمان حينما انشغل ابخليل حىت غربت الشمس، وهذا شغل يف صالته ابلطائر حىت خرج من بني األغصان، 

 وكالمها قدم ذلك الذي شغله يف سبيل هللا.
  
 
  

 دينةقصة َتجر من أهل امل
  
يشبه قصة صاحب الكنز ما ذكره بعض العلماء أن رجالً يف صدر هذه األمة، كان َتجراً ابملدينة، وله غالم ابلبصرة،  

فكتب إليه الغالم: إن قصب السكر قد فسد فانظر ما عندك من السكر فاشرته، فقام: واشرتى السكر من َتجر  
ع السعر، فباع بربح كثري، فتأمل يف نفسه ووجد أنه مل خيرب كبري، وبعد أن فسد قصب السكر نقص اإلنتاج، فارتف

الذي اشرتى منه السكر، فذهب إليه وقال: اي فالن! لقد اشرتيت منك السكر، ومل أخربك مبا أخربين غالمي، وإين ال 
، فما زال أراين إال قد خدعتك، فخذ مثن السكر وخذ رحبه، فقال البائع: ها أنت اآلن أعلمتين، وقد أحبتك ما رحبت

يلح عليه به حىت قبل منه الربح. فننصح التجار الذين يستغلون الفرص فإذا عرف واحد منهم موجبات رفع السلعة، 
قام ومجع ما يف السوق، وال خيرب أصحاب السلع مبا دفعه إىل ذلك، فال ينبغي هذا، ومن يفعل ذلك فهو خمادع مل 

 التاجر أبن السلعة سريد عليها كذا، ليكون على علم فإن شاء ينصح، ومن واجب النصح لعامة املسلمني أن خيرب
تعجل ابلبيع، وإن شاء انتظر حىت ارتفاع السعر لينتفع هو أيضاً. وهبذه املناسبة ننبه أن كل ذي سلعة يعلم من أمرها 

ع وليس بناصح، ما ميكن أن يسبب يف ارتفاع األسعار، مث مجع ما يوجد أبيدي الناس دون أن خيربهم؛ فهو غاش خماد 
مثاًل: علم َتجر أبن مصنعاً من مصانع سلعة تعطل أو توقف ملشكلة، وسيقل اإلنتاج، ويقل العرض، ويكثر الطلب، 
فرتتفع السلعة، فيذهب وجيمع نوعها من األسواق دون أن يعلمهم مبا وصل إليه اخلرب؛ فهو غاش هلم وخمادع وليس 

 بناصح. 
  
  
  

 [2ث احلادي عشر ]احلدي -األربعني النووية 
  

 نصيحة للتجار
  



بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: حنذر 
التجار وننبهم نصحاً هلل ولكتاب هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم، فنقول: قد أييت مشروع يف البلد، مثل مرور 

ه أبراٍض شاسعة، وأصحاب األراضي ال يعلمون بذلك، ولكن الذين عندهم التخطيط يعلمون، هلم شارع أو غري 
أصدقاء أو اطلعوا على ذلك من مرجعه، فيذهب التاجر وكأنه ال يعلم شيئاً، فيشرتي ما يعلم أبن املشروع سيمر من 

صحاب األراضي ويشرتي منهم، وبعد عنده؛ ألنه يعلم أن الدولة ستعوض أبضعاف القيمة، وخيفي هذا األمر على أ
فرتة يظهر املشروع، ويعوض املشرتي أضعاف أضعاف ما دفع، فهل هذا انصح ! ال، وكيف يستحل هذا التعويض 
املضاعف وحيرم صاحبه منه ! وقد ذكران ورع سلف هذه األمة، اشرتى أحدهم السكر ملا علم أن اإلنتاج سيقل، مث 

صحيح، لكن يف املستقبل رمبا يعوض بشيء آخر، ولكن مع ذلك أتسف وأحس تورع عن الربح، وهو بيع وشراء 
ابحلرج، وأحس ابلريبة، فرتك ذلك، ورجع إىل صاحب السكر، ودفع إليه الربح!! ويذكر العلماء أن رجاًل أرسل 

مسك عن البيع، بضاعته إىل البصرة، وقال لغالمه: بعه ابلسعر الذي وجدته يوم وصوله، فوجد الغالم السعر انزاًل، فأ
وبعد فرتة ارتفع السعر، وابع البضاعة بربح كثري، وأرسل لصاحبه، فكتب إليه: لقد خنتنا، لقد أمرتك أن تبيع بسعر 
اليوم الذي وصلت فيه، فأمسكت حىت ارتفع السعر، فتصدق بكل القيمة على فقراء البصرة، ولعلنا ننجو بذلك!! 

وابلنسبة يف الوقت احلاضر ال تكاد جتد مثلها إال ما شاء هللا، فيستغرب  يف هذه النماذج ! -اي مجاعة-ماذا نقول 
 اإلنسان على هذه الصور، وهو ليس بغريب. ......

  
 
  

 عبد الرمحن بن عوف مثال التاجر التقي
   

نه وبني عبد الرمحن بن عوف رضي هللا تعاىل عنه قدم إىل املدينة بال شيء، وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بي
رجل من األنصار، وأخوه األنصاري عنده زوجتان، فقال له: هلم إىل زوجيت فاخرت أيهما شئت، فأطلقها وتعتد 

وتتزوجها، وهلم أقامسك مايل، سبحان هللا العظيم! فقال: أمسك عليك زوجك، وابرك هللا لك يف مالك ويف زوجك، 
أييت يوم أبقط، ويوم بسمن، ويوم بكذا وكذا، حىت  دلين على السوق، فذهب إىل السوق، وأخذ يبيع ويشرتي،

اتسعت جتارته، وأصبحت القوافل أتيت إليه من الشام إىل املدينة، ومرة يف يوم مجعة، والرسول صلى هللا عليه وسلم 
َها َوتـَرَُكوَك قائم خيطب، فإذا بطبول القافلة تدق ، فخرج الناس إليها، ونزلت اآلية: َوِإَذا رََأْوا جِتَارًَة َأْو هَلْوً  ا انَفضُّوا ِإلَيـْ

ُر الرَّازِِقنَي ]اجلمعة: ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التِنَجارَِة َواَّللَُّ َخيـْ [، فما بقي يف املسجد إال إثنا عشر 11قَائًِما ُقْل َما ِعْنَد اَّللَِّ َخيـْ
يهم الوادي انرًا(، فعلم عبد الرمحن أن رجاًل، فقال عليه الصالة والسالم: )لو خرجوا مجيعاً عن بكرة أبيهم لسال عل

جتارته هي سبب انصراف الناس، وجاءه التجار وأعطوه يف املائة ربح درهم، ودرمهني ومخسة وعشرة وهو يقول: 
عندي زايدة، فأعطوه يف املائة عشرين مث مخسني مث يف املائة مائة فقال: عندي زايدة! فقالوا: اي ابن عوف ! ليس يف 

إال وقد حضر، فمن يدفع لك أكثر من ذلك  فقال: ريب، هي صدقة يف سبيل هللا، القافلة كلها بعريها  املدينة َتجر
وعبيدها وجتارهتا يف سبيل هللا! ملاذا  ألنه علم أهنا سبب خروج الناس عن رسول هللا، وقد رأى رؤاي أبن القيامة 

 لك اي رسول هللا! هذه هي النفوس املطمئنة، قامت، وعرض ونوقش حىت ظن أنه هالك، وقال: ما أجناين إال صحبيت
 والقلوب اخلاشعة. 



  
 
  

 حكم االحتكار
   

هنا عند وفرهتا، فيضعها يف خمازنه حىت إذا انقطع من األسواق إنتاجها،  احتكار السلعة قسمان: مجع السلعة يف إابن
م يف قوت الناس، أما إذا كان جيمع أخرجها وابع، فهذا َتجر حيتكر ليتحكم يف املسلمني، وهو ظامل؛ ألنه يتحك

ليبيع، وال يقصد وقت الغالء، فال مانع من ذلك، مثالً: حني احلصاد جيمع القمح ويبيع، وحني اجلذاذ جيمع التمر 
ويبيع، ولكنه لو احتكر ذلك إىل الشتاء مثالً، ليبيع التمر عندما تنفذ السلعة، ومل تبق إال عنده، فيتحكم يف السلعة 

للناس، فهذا هو اخلاطئ املذكور يف حديث: )ال حيتكر إال خاطئ(، مبعىن: ظامل، ويقول علماء احلسبة:  عند البيع
لإلمام أن يتدخل وجيربه على البيع مبا ال ضرر وال ضرار، وما جيعلونه من أخذ امتياز السلعة، والتحكم هبا يف السوق 

، فإذا كان جيمع احلبن يف وقته، مث أييت بعد انتهاء احلصاد داخل يف هذا الباب، أما حرية البيع والشراء فال شيء فيه
وينزل السلعة إىل السوق، والدكاكني مفتوحة، واملستودعات مفتوحة، والبيع والشراء قائم، فال مانع يف ذلك؛ ألنه مل 

ن متطر، ويزرع تتوقف حاجة الناس إىل ما يف يده. ذكروا أن رجاًل احتكر طعاماً، مث رأى يف اخلريف سحابة، فخشي أ
الناس، ويكثر الطعام، فيضيع عليه ما احتكر، فقال: أكرهت اخلري للمسلمني ! فأخرج ما احتكره، وابعه برأس 
ماله، دون أن يربح شيئاً. ملاذا احملتكر خاطئ  يبينه قصة هذا الرجل، فحينما احتكر الطعام متىن ارتفاع السعر، 

قلة السلعة شدة على الناس، فإذا جاء املطر، وأنبتت األرض، وتوافرت وارتفاع السعر أييت نتيجة قلة السلعة، و 
السلعة؛ كره ذلك، فهو ال حيب املطر، بل يكرهه ملا يرتتب عليه من اخلري للمسلمني. واملرايب يكره أن يستغين الناس 

ه يريده دائماً متعامالً عنه، فهو حيب للفقراء الفقر واحلاجة واالضطرار، فإذا مسع أبن عميله استغىن كره ذلك؛ ألن
 معه، فإذا جاء اخلصب وجاء الغىن كره ذلك املرايب؛ وهلذا فإن املرايب عدو اجملتمع. 

  
 
  

 حماسبة النفس
  

ذكران قصة التاجر الذي احتكر السلعة، مث رأى سحابة فكره يف نفسه أن أييت املطر، ويكثر الزرع، وتضيع عليه مثرة 
يف نفسه أنه ال حيب اخلري للمسلمني من أجل منفعته اخلاصة، ومحله على ذلك الرغبة يف  احتكاره، لكنه تنبه، وارَتب

الربح، فإذا به خيرج ما احتكره، ويبيعه يف األسواق بدون ربح، فما الذي محله على زهده هذا  حماسبته نفسه، وملا  
ون عنده شفافية يف معرفة احلالل كان عمله يؤدي إىل أال حيب اخلري للناس، ارَتب يف عمله. فمن الناس من تك

واحلرام، يرى الريبة يف الشيء فيعافه، ويذكرون عن بعض السلف كـابن سريين وغريه، أن منهم من يرتك أربعني ألفاً، 
ومنهم من يرتك مخسمائة ألف من مرياثه من أبيه؛ ألن أابه كان يعمل يف عمل فيه ريبة، وأمحد بن حنبل رمحه هللا أىب 

 زًا يف بيت رجل يف كسبه ريبة. أن أيكل خب
  



 
  

 مىت يكون الورع 
 

يقول العلماء: التحرز من الريبة جيب أن يكون بعد اجتناب كل حمرم، ال أن يكون يتعامل ابلراب الصريح، مث يتورع عن  
تب من كسب ما فيه ريبة! فهذا متناقض، وذكر بعض العلماء عن أمحد رمحه هللا أن رجاًل قال له: أأتذن يل أن أك

دواتك  فنظر إليه وقال: هذا ورع مظلم، يعين: تتورع من الكتابة من الدواة، فهل قد جتنبت كل ما فيه شبهة أخرى  
وسئل عن رجل طلبته أمه أن يطلق زوجته: أيطلقها براً أبمه  فقال: إذا كان قد بر أمه يف كل شيء، ومل يبق إال هذا 

يضرهبا، فليس هذا برب. ويذكرون عن عبد هللا بن عمر أنه جاءه أهل العراق فليفعل، أما أن يربها يف طالق زوجته مث 
يستفتونه يف دم البعوض، فقال: واعجباً لكم! تستفتونين يف دم البعوض، وقد قتلتم احلسني بن علي ! والورع 

أيها -ديث وورع مصطنع مظلم، فهذا بينه وبني هللا. وهذا احل -ورع من أهله، فهو من أهل الورع.  -قسمان: 
لو تدبره اإلنسان وعمل به، فإنه يرسم له منهج حياته: فيما يدع، وفيما أيخذ، وفيما يتناول من طعامه  -اإلخوة

وشرابه ولباسه، وفيما يتقي هللا يف كسبه، وقد قال العلماء يف احلديث الذي قبله: لو أن إنساانً اشرتى ثوابً بعشرة 
 هللا صالته يف ذلك الثوب!  دراهم، وفيه درهم واحد حرام؛ ما قبل

  
 
  

 ورع أيب حنيفة رمحه هللا
   

ذكروا عن اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا أنه كان يبيع البز، وكان عنده ثوب فيه عيب، فركنه يف جانب، فجاء خادمه 
لثوب سأل عنه: وغالمه يف غيبته وابع هذا الثوب بقيمته لو كان سليماً، فلما جاء اإلمام إىل الدكان فلم جيد ذاك ا

أين هو  قال: بعته، قال: بكم  قال: بكذا. بسعره األصلي، قال: هل أطلعت املشرتي على العيب الذي فيه  قال: 
ال، فتصدق بقيمة الثوب كله! ما الذي محله على ذلك  إنه الورع، وكان ميكن أن يتصدق بقيمة العيب الذي يف 

تصدق بكامل قيمة الثوب. وذكران قصة الذي أمر غالمه أن يبيع الثوب، ولكن محله الورع وتقوى هللا على أن ي
السلعة بسعر يومه، فانتظر ومل يبع حىت ارتفع السعر، فكان يكفيه أن أيمره أن يتصدق بفارق السعر، ولكنه أمره أن 

دع ما يريبك إال يتصدق ابلثمن كله، وقال فيما كتبه إليه: لعلنا ننجو بذلك! هذا احلديث وإن كان موجزًا يف عبارته )
ماال يريبك( إال أنه أييت على كل تصرفات اإلنسان، والناس يف هذا احلديث طبقات ودرجات، وهللا أسأل أن يوفقنا 

 وإايكم ملا حيبه ويرضاه. 
  
 

 
 األسئلة
...... 



 املسافر الذي تستجاب دعوته
  

فيه أحباث عديدة، ولكن خشينا أن نبدأ السؤال: من املسافر الذي تستجاب دعوته  اجلواب: احلديث السابق كان 
الزمن الذي يتحرى فيه  -آداب الدعاء.  -هبا فيضيع علينا الوقت على هذا احلديث، فمن أحباث احلديث األول: 

نوع الدعاء. وكل هذه يذكرها العلماء يف مقدمات كتب األذكار واألدعية، وهي  -املكان الذي خيتار.  -الدعاء. 
اق ذلك صاحب نزل األبرار: السيد صديق خان . ومن الذين يستجاب دعاؤهم  جاءت مطروقة، وأوسع من س

أحاديث عامة، وجاءت أحاديث خاصة، فمن اخلصوص املريض واملسافر والصائم، واملسافر املراد به من سافر 
أن يرتخص مطلق سفر إما سفر طاعة وإما سفرًا مباحاً، وإذا كان سفر معصية فبعض العلماء يقول: ليس له حق 

برخص املسافر، فمن ابب أوىل أنه ال يستجاب له الدعاء، وليعلم أن املضطر مسافرًا كان أو مقيماً مضمونة له إجابة 
الدعوة، وكذلك املظلوم براً كان أو فاجرًا، حىت الكافر كما يف احلديث القدسي: )إين ألنصر املظلوم، ولو كان كافراً، 

[ ومل يقل: ابرًا أو فاجرًا؛ ألن املضطر عند 62: َأمَّْن جيُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه ]النمل:علم أن له رابً فدعاه(، وقال هللا
الشدة يقلع عن اعتقاده وتعلقه بكل شيء إال ابهلل سبحانه وحده، وحينئٍذ يكون مؤمناً خملصاً يف دعائه. ومن أسباب 

واملضطر أشد الناس إخالصاً، هذا ما يتعلق بسؤال: من إجابة الدعاء اإلخالص، فاإلخالص سر استجابة الدعاء، 
 املسافر الذي تستجاب دعوته  

  
 
  

 الدعاء يف مسجد قباء
   

السؤال: هل يستجاب الدعاء عند زايرة مسجد قباء  اجلواب: زايرة مسجد قباء ليس فيه نص على استجابة الدعاء 
فهناك تستجاب الدعوات، وجاء يف احلديث الصحيح )أن  عنده، ولكن وردت بعض اآلاثر فيما بني الركن واملقام،

الرسول صلى هللا عليه وسلم وقف ابمللتزم ما بني الركن والباب، ملصقاً صدره إىل جدار الكعبة وهو يبكي، فقال له 
عمر : أتبكي هنا اي رسول هللا ! قال: نعم اي عمر! ها هنا تسكب العربات(، فال تسكب العربات يف لعب وهلو، 

لكن يف ذكر هللا ودعائه. ومن أسباب استجابة الدعوة: اخلضوع والتذلل بني يدي هللا، حىت ذكر بعض العلماء أن و 
من آداب الدعاء أن جيثوا اإلنسان على ركبتيه، وقد جاء عن عمر رضي هللا تعاىل عنه عندما كثرت األسئلة على 

ه( وعلم عمر أهنم أغضبوا رسول هللا، فقام وجثا على رسول هللا فغضب وقال: )ال تسألوين عن شيء إال أجبتكم عن
ركبتيه وقال: اي رسول هللا! نستغفر هللا ونتوب إليه، رضينا ابهلل تعاىل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً. اي رسول هللا!  

وا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة كنا يف اجلاهلية فال تكشف أستاران، فسري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال هللا: اْدعُ 
[ أي: خبشوع بني يدي هللا، وهذا من آداب الدعاء. أما الذهاب إىل قباء للصالة فيه، فقد قال صلى 55]األعراف:

هللا عليه وسلم: )من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتني، كان له كأجر عمرة(، وكان صلى هللا عليه 
ذهب إليه كل أسبوع، وكان يصادف ذلك يوم السبت، وليس ذلك لذات السبت، ولكن كان وسلم يقصده وي

يرتقب أخواله بين النجار أن يصلوا اجلمعة يف املسجد النبوي، فإذا صلى وغاب بعضهم أو مل ير شخصاً كان يريد أن 
مل يكن عندان الستحق أن  يراه، فمن الغد يوم السبت يذهب إىل قباء لرياهم هناك، وقال أنس : هذا املسجد لو



تضرب إليه أكباد اإلبل. ومسجد قباء نزل فيه القرآن الكرمي، فقال تعاىل: َلَمْسِجٌد ُأسِنَس َعَلى التـَّْقَوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم 
[، فكفى هبذا شرفاً لقباء، وقد ورد 108التوبة:َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُمطَّهِنرِيَن ]

أن املسجد الذي أسس على التقوى هو هذا املسجد النبوي، وقد أشران أن األولوية إمنا هي نسبية، فكل مسجد بين 
من أول يوم بنائه على التقوى خالصاً هلل، خبالف املسجد الذي يبىن مباهاة ومضارة لقوم آخرين، وهللا أعلم. نسأل 

سبحانه وتعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، ونسأله من فضله، وأن يغنينا وإايكم ابحلالل عن احلرام، اللهم  هللا
أغننا حباللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده 

 ركاته. ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، والسالم عليكم ورمحة هللا وب
  
  
 

 احلديث الثاين عشر -األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(
   

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد صلى هللا عليه 
 عشر من أحاديث األربعني النووية، وهو حديث أنس بن وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: هذا احلديث الثاين

مالك خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من حسن إسالم املرء تركه ما 
ال يعنيه(، وهذا احلديث على وجازة ألفاظه يعده بعض العلماء نصف اإلسالم، وبعضهم يقول: هو اإلسالم، 

م يقول: ربع اإلسالم؛ ألنه من جوامع الكلم اليت خص هبا النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فمع قصر ألفاظه، وقلة  وبعضه
كلماته، اشتمل على آداب اإلسالم. وقوله صلى هللا عليه وسلم: )من حسن( )من( للتبعيض، و)حسن( احلسن يف 

ها، وورد فيما يتعلق بعنصر اإلحسان حديث جربيل الشيء زايدة يف مجاله وكماله وحتسينه. إذاً: هناك حمسنات لغري 
عليه السالم، حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وسأله عن اإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان، وكان اجلواب 

النبوي الكرمي عن اإلحسان: )أن تعبد هللا كأنك تراه( ، فالعبادة أصل، وإحساهنا: أن تراقب هللا حال عبادتك إايه  
كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك، فيوجد عبادة، وإحسان تلك العبادة. وهكذا اإلنسان إذا بىن بيته، وأقام 
أركانه، أييت مبحسنات، وأييت بوسائل التجميل هلذا البيت. إذاً: )من حسن إسالم املرء(، يعمل هبذا احلديث من 

ن هنا قالوا: حمسنات اإلسالم، قد تندرج حتت هذا احلديث وقد اكتمل إسالمه أبركانه، مث هو أيخذ يف احملسنات، وم
ال تندرج، كما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )الرب حسن اخللق( ، وحسن اخللق من حمسنات اإلسالم، وهنا أيضاً: 

ثة هلا عالمة )من حسن إسالم املرء(، و )املرء( هنا مذكر، ويؤنث ابمرأة، واألصل يف األمساء الذكورة، مث أتيت األنو 
زائدة، فتقول: امرؤ وامرأة، والتاء للتأنيث تكون زائدة عن لفظ املذكر، وقد يطلق )املرء وامرؤ( ويشمل اجلميع 

ابلتبع، كقوله هنا: )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(، وهذا احلديث يتعلق جبوانب الرتك، والرتك هو الكف، 
من كف عن سيئة فله حسنة، وكما قال القائل عند بناء املسجد النبوي، ويف عرف الشرع واللغة: الكف فعل، و 

والرسول صلى هللا عليه وسلم يشارك معهم: لئن قعدان والنيب يعمل لذاك منا العمل املضلل فجعل قعودهم عن 



: ترك ما ال يعين فعل، ومن هنا كا ََ ن هذا الرتك العمل عماًل، إذًا: الكف فعل على الصحيح من أقوال العلماء. إذًا
 من حمسنات اإلسالم. ......

  
 
  

 ما يعين املرء وما ال يعنيه
   

ما الذي يعين املسلم وما الذي ال يعنيه  )يعنيه( أي: تتعلق العناية به، وتتعلق مصلحته بعني ذلك الشيء، فهذا 
أربعة أقسام: أمر يعنيك فعله، الفعل يعنيه، وهذا الفعل ال يعنيه، ولذا قسم العلماء األعمال ابلنسبة هلذا احلديث 

وأمر ال يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر ال يعنيك تركه. فإذا فعلت ما يعنيك وتركت ما ال يعنيك فقد مجعت 
احلسنيني، أما إذا تركت فعل ما يعنيك فهذا تقصري، وإذا فعلت ما ال يعنيك فهذا فضول، والكمال يف فعل ما 

مل يبق يف عمل اإلنسان وحياته قسم خامس بعد هذا. والعاقل ال يضيع وقته عن أمر يعنيك وترك ما ال يعنيك، و 
يعنيه وال يفعله، فهذا تفريط يف حقه وضياع، والعاقل ال يرتك األمر الذي يعنيه، وال يتبع ما ال يعنيه ويفعله، وقد ذكر 

له. وما اشتغل إنسان مبا ال يعنيه إال ضيع  العلماء أن من عالمة سخط هللا على العبد أن يشغله مبا ال يعنيه خذالانً 
ما يعنيه؛ ألن العمل إما يكون يف احلق وإما الباطل، وليس بعد احلق إال الضالل، فإن شغلت وقتك يف احلق وما 

يعنيك مل يبق عندك وقت ملا ال يعنيك، وإن ذهبت إىل ما ال يعنيك فوت وضيعت ما يعنيك. قال العلماء: أهم ما 
لواجبات، وأهم ما ال يعنيك فعل احملرمات، فمن حسن إسالم املسلم تركه ما ال جيوز له فعله؛ ألنه ال يعنيك فعل ا

يعنيه، فرتك احملرمات واملكروهات، وترك الكبائر والصغائر مما يعين اإلنسان تركه، والشخص إذا ترك احملرمات 
هنا، ومن هنا، فقد خلط عماًل سيئاً وآخر  والشبهات واملكروهات يسلم ولو قصر يف الواجبات، لكن إذا أخذ من

صاحلاً. إذًا: هذا احلديث كما يقول العلماء: ربع اإلسالم، أو نصفه، أو كله: )من حسن إسالمه تركه ما ال يعنيه(، 
هذا منطوقه، ومفهومه املقابل: )فعله ما يعنيه(، وكأن هذا احلديث يضع املقياس لإلنسان املسلم يف حياته، ليعلم: 

 ا يفعل، وماذا يرتك  ماذ
  
 
  

 أمثلة من الواقع لرتك ما ال يعين
  

لو نظران إىل حياة الناس يف كل زمان ومكان، جند األمثلة على ذلك، فإذا كنت طالباً متشي يف الطريق، ووجدت اثنني 
نظر الناس يتحاداثن، وجلست تتسمع هلما، فهل هذا يعنيك  هذا ال يعنيك، وقد أضعت وقتاً، وارتكبت إمثاً، و 

إليك مبا ال يليق، وتركت ما ال يعنيك، فال تتجسس على أحد، وال تتبع عورات الناس. ولو تزوج إنسان مث سئل: كم 
دفع صداقاً  ومن هي املرأة  وكيف خطب  وكيف..  وكيف..  فهذا ال يعنينا. أو إنسان مات، فتأيت تسأل: كم 

ن: أردب ما هو لك، ال حتضر كيله، ما ينوبك إال شيله، وهذا مثل عنده من األوالد  وكم..  وكم..  والعوام يقولو 
عاصي حيذر من التدخل فيما ال يعين. وإذا رأيت مزارعاً يف أرضه حيرثها أو يعمل فيها، فنقول: كيف حترثها  وألي 



عند ذلك لك أن شيء حترثها  وماذا ستزرع فيها  فهذا ال يعنيك، وإذا كنت تريد أن تشرتي أرضاً، وتريد زراعتها، ف
تسأل. وقد أكثر العلماء من األمثلة على ترك ما ال يعين، والقاعدة العامة: أن تنظر ماذا سيعود عليك هذا العمل 

من نفع  فإن كان سيعود عليك نفع منه فهذا يعنيك، وإن كان لن يعود عليك منه نفع فهو ال يعنيك، ونفع املسلم 
به، وقد يكون يف بدنه حيفظه ويصونه ويغذيه، أو يسرت عورته وقد يكون يف ماله قد يكون يف دينه، يتعلم علماً ويعمل 

حيفظه ويصونه وينميه، وقد يكون عرضه يصونه عما يدنسه. يف دينك: كأن تتعلم شيئاً جتهله، وأن تعمل بشيء أنت 
عن احلرام وغري ذلك، ويف َتركه، ويف بدنك: أن تعاجله وحتافظ عليه وتطعمه وتكسوه، ويف مالك: أبن تنميه وحتفظه 

عرضك: أبن حتفظه وتصونه من مواقف السوء كما علمنا صلى هللا عليه وسلم، فقد ورد )أنه كان معتكفاً يف رمضان، 
وجاءت زوجه صفية رضي هللا تعاىل عنها، فتحدثت عنده ساعة، مث أرادت أن ترجع، فقام معها ليقلبها إىل بيتها، 

قف ووقفت معه وقال: على رسلكما! إهنا صفية ، فقاال: سبحان هللا! اي رسول هللا! فرأى رجلني يسرعان اخلطى، فو 
 فقال: إين خشيت أن يقذف الشيطان بشيء يف نفوسكما فتهلكا(. فيجب على املسلم أال يقف يف موقف شبهة. 

  
  
  

 اإلحسان قاعدة عامة يف اإلسالم
   

)إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا  اإلحسان يف اإلسالم قاعدة عامة يف مجيع األعمال،
القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته(، فإذا كان املوىل سبحانه كتب اإلحسان 
على كل شيء فألن حتسن إسالمك من ابب أوىل، وكيف حتسن إسالمك  تصون أعمالك وأقوالك مما ليس منه، 

لعلماء: ال حتسد أحداً على ما هو فيه، وال حتقد على أحد يف شيء فعله، وال تسيء الظن إبنسان لكالم ويقول ا
تكلمه، ويقولون: )إن رُجالً جاء إىل لقمان احلكيم، وهو يف جملسه، والناس أيخذون عنه احلكمة، فقال للقمان: 

يف جبل كذا  قال: نعم، قال: ماذا بلغ بك ما  ألست كنت عبداً لبين فالن  قال: نعم، قال: ألست كنت ترعى الغنم
أرى اآلن  قال: قدر هللا، وصدق احلديث، وعدم دخويل فيما ال يعنيين(، كان عبدًا مملوكاً يرعى الغنم، ختلق هبذه 

ًرا َكِثريًا ] [. وهكذا 269البقرة:األخالق، فوصل إىل ما وصل إليه، وأويت احلكمة!! : َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأويتَ َخيـْ
على اإلنسان يف نفسه، ويف جمتمعه، فإن كان موظفاً يف دائرة، وله اختصاص يف عمله، فال أييت بفضوله يتتبع عمل 
الرئيس أو املدير أو الزمالء اآلخرين، ويقول: أنتم فعلتم كذا وكذا، فهذا ال يعنيك، وليس من اختصاصك، فلماذا 

رى ! لو أن رجالً يعمل يف مستشفى، وفيه عدة أقسام ابلنسبة لألطباء، وجاء طبيب ترتك عملك وتنتقل إىل دائرة أخ
أسنان يعرتض على طبيب جراح، ويقول له: أنت فعلت كذا وكذا، فنقول له: مهمتك هي يف الضرس والسن، فلماذا 

فيأيت ويقول له:  تتدخل يف أمر اجلراحة  فهل هذا يعنيك  وابلعكس: طبيب جراح يسمع عن أعمال طبيب األسنان،
اي أخي! أنت تكسر الضروس، فهل هذا مما يعنيه  ال. ولو ترك كل إنسان ما ال يعنيه ما وقع حسد، وال وقعت 

خصومة، وال وقع غل يف صدر أحد، وال تعطلت أعمال الناس، فإذا انقطع كٌل ملا يعنيه لتوفرت كل األعمال. مثاًل: 
ينة تنسجه، فلو جئنا مبكينة الغزل لتعمل مكان مكينة النسيج، أو مكينة مصنع نسيج القطن، فيه مكينة تغزله، ومك

النسيج لتعمل عملية الغزل، فهل ميكن هذا  ال ميكن هذا، فقد أشغلت جهازًا فيما ال يعنيه، وهو ال يصلح له، 
 شيء على ما يرام.  وكذلك اإلنسان إذا تدخل فيما ال يعنيه أفسده، وإذا لزم ما يعنيه قام بواجبه وبعمله، وكان كل



  
 
 

 صالح الناس يف ترك ما ال يعين
  

لو طبق كل مسلم هذا احلديث يف نفسه، وبيته، وسوقه، وعمله، والتزم حدوده؛ لصار دوالب احلياة منتظماً، ولو 
ترك كل إنسان ما يعنيه وتدخل فيما ال يعنيه لتعطلت احلياة، وصار هذا يتجسس على هذا، وهذا يتدخل يف شئون 

ذا، وهذا يفسد أمر هذا. وأخطر ما يكون ما نراه اليوم، جتد الفتاة تتزوج، وتعيش مع زوجها يف أحسن ما يكون، ه
فتأيت أمها لتزورها وتقول: ما هذا العفش اي بنت ! أهذه حياة ! ملاذا ال تكلمي زوجِك ! أنِت ما عندِك نظر! ما 

ا مع زوجها، فاألم ما يعنيها يف حياة الزوجة مع زوجها  مث عندِك لسان! كذا.. كذا.. والبنت كانت راضية مبعيشته
خترج األم من البيت، وأييت الزوج، وكان قد ترك زوجته يف أحسن ما يكون من البشاشة والسرور، فريجع وإذا الدنيا 

بيوت متغرية، وختاصمه: أنت ما فعلت يل كذا، وما فعلت يل كذا! وكل هذا بسبب األم. وكم من مفاسد تقع يف ال
بسبب ذلك، ومن العجب! أن اإلمام أمحد رمحه هللا يقول: إذا رأى والد املرأة زوجها يضرهبا فال يسأله: ملاذا 

من حكمة التشريع اإلسالمي وحماسنه:  -اي إخوان-يضرهبا  وال يتدخل فيما ال يعنيه، فهذا أمر بني الزوجني. وهلذا 
ة النوم بني الزوجني إىل أن يعجزا عنها، فقال: الرنَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى أنه جعل اخلالفات الزوجية مسترتة خفية يف غرف

يت خَتَاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ ]النساء:34النِنَساِء مبَا َفضََّل اَّللَُّ ]النساء: [، هل قال: أحضروا أمها وأابها ! 34[، وقال: َوالالَّ
يت خَتَاُفوَن ]النساء:ال وهللا! هل قال: اندوا اجلريان ! ال، وإمنا قال: َوا [ قبل أن يقع النشوز، ماذا نفعل  قال 34لالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل إِ  نَّ اَّللََّ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا تعاىل: َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفال تـَبـْ
وادر النشوز، يبدأ يعظها ابملوعظة احلسنة؛ ألن من مبادئ اإلسالم اختيار الزوجة [، فإذا رأى منها ب34]النساء:

ٌر ِمْن  على مبدأ الدين، )تنكح املرأة ألربع: حلسبها، وملاهلا، وجلماهلا، وادينها، فاظفر بذات الدين(، َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
ذات دين، وحصلت  -على مبدأ االختيار اإلسالمي-جة [، فإذا كانت الزو 221ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ]البقرة:

هفوات وال أحد يسلم، فتكون املوعظة، واملوعظة أول ما تؤثر يف ذات الدين، فاملوعظة ستجد طريقها، وإذا كانت 
املشكلة أكرب، فاهجروهن، وأشد ما يكون ثقاًل على املرأة أن يهجرها زوجها يف الفراش: يف اْلَمَضاِجِع 

[، وكأنه يقول هلا: سالحِك الذي تتسلطني به عليَّ ابطل ملغي ال أتثري له، ويعطيها ظهره. وإذا افتقدت 34]النساء:
املرأة سالح أنوثتها، فلم يبق عندها إال البكاء أو املكيدة، وإذا كانت مؤمنة فاملكيدة منسية، فإن نفع هذا اهلجر 

لتوجيه، والتنبيه، واإلانبة، فإذا عمل هبذه املراحل الثالث فبها ونعمت وإال ضرهبا، ال للتشفي، ولكن للتهذيب، وا
َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن  أبقصى جهده، وعجز عن حل اخلالف، فكما قال هللا: َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـْ

َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها [، ال تذهبوا بعيدًا، وتشنعوا عليهم يف احلارة كله35َأْهِلَها ]النساء: ا! فَابـْ
نَـُهَما ]النساء:35]النساء: [. إذاً: ال يتدخل 35[؛ ألن أهلهما أحرص على املصلحة، ِإْن يُرِيَدا ِإْصالًحا يـَُوفِنِق اَّللَُّ بـَيـْ

تتدخل يف شئوهنا، ويف لبسها، وأكلها، األبوان يف شئون الزوجية إال إذا عجز الزوجان، وال أتِت األم ألول وهلة و 
وفراشها، ويف معاملة زوجها هلا، فمن اخلري أن ترتك األم ابنتها مع زوجها، ولو مسعت خبالف بينهما وتركتهما يعاجلان 
القضية؛ ألن البنت قد تتحمل على نفسها فيما بينها وبني الزوج ما ال تتحمله يف حضور أمها، وقد أتخذها احلمية 

. إذاً: )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(، وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب أهلها أو أمها أو ألهلها



أخيها! يكون األخ بينه وبني الزوج خماصمة وحماكمة، فيتدخل يف شأهنما. لو طبق هذا احلديث يف أي جمال من 
دي ما عليه، وأيخذ ما له، وإذا أخذ ما له ووقف جماالت احلياة؛ لسلم اجملتمع من كل فضول، ولصار كٌل يف طريقه يؤ 

عند حقه، وأدى ما عليه ومل يقصر يف واجبه؛ كان اجملتمع كله جمتمعاً سليماً سعيدًا. ونكتفي هبذا القدر من التوضيح 
هلذا احلديث النبوي الشريف، وهو يشمل حىت الراعي مع الرعية، كما قال معاوية : )لو تتبع األمري الرعية 

دهم( أي: لو كان يتتبعهم يف كل صغرية وكبرية، لفسدوا، لكن لو ظهر هناك خمالفة وإفساد، فال مانع، لكن ال ألفس
 يتتبعهم يف كل صغرية وكبرية، سواًء أساءوا أو أحسنوا، فال ينبغي ذلك. وابهلل تعاىل التوفيق. 

  
 
 

 احلديث الثالث عشر -األربعني النووية شرح 
 

 حدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(شرح حديث: )ال يؤمن أ
 

بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد: ] عن أنس 
رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( متفق عليه[. هذا 

وامع كلمه صلى هللا عليه وسلم، واحلديث الذي قبله يبني حسن اإلسالم، واإلسالم هو: النطق احلديث من ج
ابلشهادتني، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيالً، من حماسنه: ترك ما ال 

 يعين، والرب، وحسن اخللق، وأشياء أخرى متعددة. ......
  
 
  

 )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه...(معىن: 
  

وإذا كان احلديث السابق يبني حسن اإلسالم، فهذا احلديث يبني كمال اإلميان، وقد جاء يف هذا املعىن أحاديث 
عديدة، وقوله: )ال يؤمن أحدكم( )ال( انفية، تنفي اإلميان عن أحد، وأحد نكرة أضيفت للمخاطب، فتعم مجيع آحاد 

ما جاء يف حديث جربيل عليه السالم: )أن تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، الناس، واإلميان ك
وابلقدر خريه وشره( ، وهذا احلديث ينفي كل أركان اإلميان الستة، وهل يكون قد خرج عن عداد املؤمنني أو املعىن: 

احلجرات: قَاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا  ال يؤمن إمياانً كاماًل  ال يؤمن إمياانً كاماًل كما جاء يف سورة
[، وعند علماء اللغة أن )ملا( تشرتك مع )ما( يف النفي، إال أن 14َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلميَاُن يف قـُُلوِبُكْم ]احلجرات:

رت النخلة وملا ترطب، أمثرت الشجرة وملا تينع، أي: ينضج )ملا( تدل على أن املنفي هو يف سبيل إمتامه، تقول: أمث
مثرهتا، أي: أهنا يف طريق النمو، ويف طريق اكتمال النضج، وكذلك األعراب، أسلموا، وبوادر اإلميان يف طريق 
هبذا  اكتماهلا، فقوله: ) مل تؤمنوا ( أي: مل يكتمل إميانكم، وبقي مراحل حىت يكتمل، ولذا محلوا النصوص اليت ترد

املعىن على نفي كمال اإلميان كقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق 



حني يسرق وهو مؤمن(، وليس املراد أنه انتفى عنه اإلميان وخرج عن مسمى املسلمني، ال، بل جاء يف احلديث 
ك أو ينتهي منه(، فاإلميان يزيد وينقص، يزيد ابلطاعة وينقص اآلخر: )يكون اإلميان عليه كالظلة حىت يرجع عن ذل

ابملعصية. هذا احلديث: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( نقيسه ابلشمول وعموم اإلسالم كله، 
 )حىت حيب ألخيه(، وليس املراد أبخيه ابن أمه وأبيه أو أخوه من الرضاع أو أخوه ألب أو ألم، بل املراد أخوة

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ]احلجرات: [، وقال بعض العلماء: األخوة يف اإلنسانية أعم من األخوة يف اإلسالم؛ 10اإلسالم ِإمنَّ
أن حتب له  -وتعلم أن هناية الكفر والشرك إىل النار وأنت تكره ذلك-ألن الواجب عليك لو رأيت كافرًا مشركاً 

لنفسك، فبعض العلماء وسع نطاق األخوة، وجعلها يف اجلنس البشري،  اإلسالم لينجو من النار كما حتب ذلك
 وبعضهم يقصرها على األخوة اإلسالمية. 

  
  
  

 أمهية األخوة يف هللا
  

ينبغي إشعار املسلم ابألخوة مع املسلمني، ولو أراد إنسان أن يوفيها حقها، فعليه أن يرجع إىل أصل دعوة اإلسالم 
م حدث يف اإلسالم بعد النبوة، فقد هيأت اجملال لإلسالم أن ينطلق وينتشر، بعد أن كان وأوهلا، واهلجرة هي أعظ

حمدودًا يف مكة، وحمصورًا فيها، وحماطاً من مجيع اجلهات، وال يسمح له ابلتحرك، فهاجر صلى هللا عليه وسلم إىل 
رة ميشي أمامه، وَترة ميشي وراءه، املدينة، وعند خروجه صلى هللا عليه وسلم من بيته إىل الغار كان الصديق َت

فالتفت إليه صلى هللا عليه وسلم وقال: )اي أاب بكر ! ما ابلك َترة متشي أمامي وَترة ورائي ! أتود لو كان شيئاً أن 
فإن معك الرسالة(،  -اي رسول هللا-يكون فيك اي أاب بكر  ! قال: نعم، إن أهلك أهلك أان وحدي، أما أنت 

هللا عليه وسلم إىل املدينة معناه جميء رسالة اإلسالم، وليس ذاته صلى هللا عليه وسلم فقط،  فمجيء الرسول صلى
بل ما حيمله من رسالة ربه إىل خلقه، وكان يف املدينة الذين ابيعوا عند مجرة العقبة من األنصار، والذين خرجوا قبل 

سالم، فكان فيها بوادر اإلسالم، وجبانب هذه رسول هللا مهاجرين، مثل مصعب بن عمري الذي كان يعلم الناس اإل
القلة كان هناك عباد أصنام، وكان عمرو بن اجلموح له صنم يف بيته، وكان ولده ممن حضر بيعة العقبة شاابً ايفعاً، فلم 

يستمع لولده، وكان من سادة قومه، وكان كلما أصبح الصباح أييت إىل صنمه ويطيبه وميسحه ويؤدي له حقوقه يف 
ه! فجاء الولد ونكس الصنم يف الليل، فجاء األب ووجد الصنم منكساً، فعدله، مث جاء الولد ووضع عليه بعض زعم

القاذورات، فأخذه األب وغسله وطيبه وعدله، مث ربط الولد صنم أبيه مع كلب ميت يف حفرة خارج البيت، وألقامها 
حىت وجده مع الكلب يف حفرة، فلما وجده  معاً، وأصبح األب يبحث عن معبوده فلم جيده، فأخذ يبحث عنه

تعجب من ذلك! وأبعد عنه الكلب، وطيبه ووضعه يف حمله، وجاء ابلسيف ووضعه جبواره، وقال: انتقم لنفسك، فإذا 
مرة أخرى أيخذه الولد وجيعله بتلك الصورة، فتنبه األب وقال: عجباً! وهللا! لو كنت إهلاً حقاً ملا كنت مع كلب يف 

ك من إله، وتركه يف مكانه وأسلم. إذاً: كان يف املدينة حينئٍذ أقلية مسلمة، ومشركون يعبدون أصناماً، قرن، أف ل
ومنافقون أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، ويهود يعادون الدعوة بصراحة. إذاً: اجملتمع املدين كان مؤلفاً من عدة 

لكفار صرحاء، ومل يكن نفاق يف مكة أبدًا، إما مسلم طوائف، أما جمتمع مكة فكان طائفتني فقط، إسالم وشرك، وا
واضح وإمام كافر ظاهر، لكن اجملتمع يف املدينة كان على أربعة أقسام، فكيف لإلسالم أن ينتشر وأن ميضي يف هذا 



اجملتمع اخلليط  ومع أن هذه بلدة صغرية، وفيها هذه الطوائف، إال إن اإلسالم وقضى على تلك املظاهر كلها، 
طلق خارج املدينة، ولو وقف الساسة ورجال االجتماع لعجزوا عن تعليل هذا، لكن ذلك كان بوسيلة األخوة بني وان

املسلمني، فأول ما قدم صلى هللا عليه وسلم املدينة آخى بني املهاجرين واألنصار، وكتب الصحيفة العاملية املشهورة 
ن من أمر يف املدينة فمرجعه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بينه وبني اليهود، وبني املشركني، وكان منها: ما كا

ويف أول اإلسالم كانوا يتوارثون ابإلخوة، فإذا مات رجل من األنصار وله أٌخ يف هللا من املهاجرين ورثه كما يرث 
 [. 75بَـْعٍض يف ِكَتاِب اَّللَِّ ]األنفال:األخ أخاه والولد أابه، حىت نزلت آية املواريث: َوُأْوُلوا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل بِ 

  
  
  

 من مظاهر األخوة يف هللا
   

مظاهر األخوة يف عصر النبوة يعجز إنسان أن يصورها، فمن تلك املظاهر: عندما رجع صلى هللا عليه وسلم من بين 
غالم األنصار، فبلغ  املصطلق تالحى غالمان: غالم من األنصار، وغالم من املهاجرين، وضرب غالم املهاجرين

األمر إىل عبد هللا بن سلول رئيس املنافقني، فقال: قد قلت لكم من قبل: ما حنن وهم إال كمثل القائل: مسنن كلبك 
َها األَ   َذلَّ أيكلك، آويناهم يف املدينة، وأطعمناهم، واآلن يضربوان، لَِئْن رََجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنـْ

[، فبلغت مقالته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكاد املهاجرون واألنصار أن يفتتنوا، فأمرهم ابملسري 8]املنافقون:
اأَلَعزُّ  وقت الظهرية ليشغلهم، وجاء الوحي وبني مقالة ابن ُأيب، فقال تعاىل: يـَُقوُلوَن لَِئْن رََجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ 

َها األَ  [ . ويقول علماء األصول وعلماء البالغة: إن ابن ُأيب حكم 8َذلَّ َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي ]املنافقون:ِمنـْ
حكماً صحيحاً، فاألعز خيرج األذل، لكن من هو األعز ومن هو األذل  هذه هي نقطة اخلالف، فاحلكم صحيح، 

ابن ُأيب يزعم أبنه العزيز يف بلده، والقرآن قد رد على ابن ُأيب حكمه، وبني أن ولكن من هو األعز، ومن هو األذل  
العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني، ولكنك ال تفقه اي ابن ُأيب !! فلما وصل الناس إىل املدينة، ظهرت مثرة األخوة يف هللا، 

فأمسك بزمام  -أببيه رئيس املنافقني وهو صحايب جليل، وكان من أبر الناس -جاء عبد هللا بن عبد هللا بن ُأيب 
راحلة أبيه عند ابب املدينة، واستلن سيفه وقال: وهللا! ال تدخلها حىت أيذن لك رسول هللا، وتعلم أنك أنت األذل، 

وأن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني! فما أعجب هذا االرتباط بني الولد وبني املسلمني، وفصل العرى اليت بينه وبني 
ابطة النسب ضاعت؛ ألهنا رابطة ماء وطني، أو رابطة زوجية، أما رابطته برسول هللا فهي من هللا: َواذُْكُروا نِْعَمَة أبيه، فر 

ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آل عمران: م: [، وأي نعمة  إهنا نعمة اإلسال103اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ
َها ]آل عمران: ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ [، والذي مل يدخل يف اإلسالم ال يزال واقفاً على 103وَُكنـْ

شفا حفرة من النار. وهكذا وقف األب أمام الولد ومل يستطع أن يدخل املدينة! من الذي منعه  هل هو الرسول  
ر   ال. بل منعه ولده! مث بلغ اخلرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسل إليه: دعه ال، هل هو أبو بكر أو عم

يدخل، فدخل املدينة ذلياًل حقريًا! وأمثال هذه املواقف كثري، ويهمنا أن األخوة اإلسالمية ربطت بني أفراد األمة 
يف الغزوات، فمثاًل: بعد أن انتهت  اإلسالمية، وهي أقوى من النسب والقرابة والرحم، ويظهر أثرها أكثر من هذا

معركة القادسية، خرج رجل يطلب ابن عم له يف القتلى، وقال: لعلي أجده يف رمق حيتاج إىل ماء، ومحل معه قدحاً 
من املاء، مث وجده يف النزع، فقال: ألك حاجة يف املاء  قال: نعم، فقدنم إليه املاء يف القدح، فلما أخذ القدح وأهوى 



يه إذا به يسمع جرحياً يئن، فرفع املاء وقال: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مين، فذهب به إليه، وعندما أراد به إىل ف
أن يرفع القدح إىل فيه مسع أنيناً اثلثاً فأرسله إليه، فذهب إىل الثالث فوجده قد مات، فرجع إىل الثاين فوجده قد 

ثة وكل يؤثر أخاه على نفسه، واملاء يبقى يف القدح!! روى مات، فرجع إىل ابن عمه فوجده قد مات، فمات الثال
البخاري رمحه هللا عن ابن عمر قال: )كنا يف زمن ال يعرف أحد منا فضل درهم على أخيه، وحنن يف زمان الدرهم 
د عند الرجل أعز من أخيه وأبيه!(، فإذا كان ابن عمر يقول هذا يف وقته، وهو صحايب جليل، فكيف بنا اليوم ! جت

 أن الفلس عند الرجل أعز من الدنيا كلها! 
  
  
 

 ابطة اإلميان مع املالئكةر 
   

إذا جتلت األخوة بني املسلمني كان اجملتمع مثالياً، وكان والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه يقول: إن 
إىل محلة عرش الرمحن، وربطت بينهم وبني رابطة األخوة اإلميانية مل تقف عند سطح األرض، بل امتدت إىل السماء، و 

ِه َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن املؤمنني، وذلك يف قوله تعاىل: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبِنُحوَن حبَْمِد َرهبِنِْم َويـُْؤِمُنوَن بِ 
بَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن ََتبُوا َواتَـّبَـُعوا [، فما هي الرابطة هنا  إهنا رابطة اإلميان، رَ 7آَمُنوا ]غافر:

هِتِْم إِ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم * رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِ  نََّك ِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِنايَّ
[، أي 9-7َفْوُز اْلَعِظيُم ]غافر:أَْنَت اْلَعزِيُز احْلَِكيُم * َوِقِهُم السَّيِنَئاِت َوَمْن َتِق السَّيِنَئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَْتُه َوَذِلَك ُهَو الْ 

ابطة اإلميان. دعاء أبلغ وأعظم وأمشل من هذا الدعاء الذي تدعو به املالئكة محلة العرش للمؤمنني ! وهذا بسبب ر 
تَـَقاُموا ونقول أيضاً: إن تلك الرابطة مل تقف عند حد الدعاء بل كانت عملياً، قال هللا: ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اسْ 

َيا َويف تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنْـ  نـْ ُتْم ُتوَعُدوَن * حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ
[، فهم أولياؤهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، فمثالً: يف يوم بدر، نزلت املالئكة وقاتلت 31-30اآلِخَرِة ]فصلت:

 مع املسلمني. إذًا: ربطت األخوة اإلميانية بني املؤمنني وبني محلة العرش. 
  

 
 

 رابطة اإلميان مع اجلماد
  

وربط اإلميان بني مؤمين هذه األمة وبني اجلماد. فهذا العالء بن احلضرمي حينما ذهب إىل البحرين، علم به مشركو 
اجملوس، فرجعوا إىل اجلزيرة وأخذوا السفن، وجاء العالء ومن معه من املسلمني والبحر أمامهم، فماذا يفعلون  توجه 

من املؤمنني وقال: أيها الناس! إين عزمت على أمر، إن هللا قد أراكم آية يف الرب، وهو قادر على  العالء إىل من معه
أن يريكم آية يف البحر. وما هي اآلية اليت أراهم هللا إايها يف الرب  ملا كانوا يف الطريق، نفذ عليهم املاء، وكادوا ميوتون 

ة جاءت سحابة صغرية من بعيد، ووقفت على مساحتهم مث أمطرت! عطشاً، فنزلوا منزاًل ينتظرون املوت، ويف الظهري 
مدد من هللا، أليس هذا من جنود ربك ! بلى، جند من جند هللا، فشربوا وسقوا دواهبم وتزودوا منه. فقال العالء : 



ن أخوض هذا إن الذي أراكم تلك اآلية يف الرب قادر على أن يريكم آية يف البحر، قالوا: وماذا تريد  قال: عزمت أ
البحر، فتقدم إىل البحر، وهو مجاد ال يدري، فقال: أيها البحر! إنك جتري أبمر هللا، وحنن جند يف سبيل هللا، عزمت 

عليك لتجمدن حىت نعرب لنقاتل عدو هللا، مث عرب البحر جبيشه!! قرار يف ثالث كلمات )توجه إىل هللا(، والرابطة 
ميان. يقول ابن كثري يف ذكر هذه القصة: )فما ترجل الفارس، وال احتفى املتنعل، الكربى اليت جتمع بني اجلميع هي اإل

واجتازوا وقاتلوا وانتصروا(. أبي أمر استطاع العالء أن يعرب على املاء  هل بشخصيته أو بقوته وجيشه  ال. بل ألنه 
 يف سبيل هللا، وهذا جيري أبمر هللا، والكل من خلق هللا. 

  
  
 

 ن مع احليوانرابطة اإلميا
  

ذكروا عن سفينة خادم رسول هللا، أنه رجع من الغزو، فإذا ابألسد يعرتض الناس يف الطريق، فما استطاع أحد أن 
جياوزه، فتقدم إىل األسد وقال: أيها األسد! أان سفينة صاحب رسول هللا، عزمت عليك لتخلني الطريق لنمضي، فإذا 

اذا طرد سفينة األسد ! هل طرده بسيفه ورحمه  ال وهللا! إمنا طرده إبميانه ابألسد يذهب بعيدًا، وخيلي الطريق! مب
وصحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذاً: لو قال قائل: إن إخوة اإلميان تربط بني مجيع خلق هللا فال يستبعد 

هلؤالء املسلمني. وهذه عن ذلك أبدًا، : )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه(، فاألخوة اإلسالمية ذللت كل شيء 
اآلاثر تبني لنا معىن نفي اإلميان يف هذا احلديث، وأنه نفي كمال ومتام اإلميان، كما جاء يف نظري ذلك: )ال يزين الزاين 

حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن(، قالوا: يسمى مسلماً وال يسمى مؤمناً، فاإلميان 
ملعصية. وتقدم الكالم على أن األخوة هنا: )أن حيب ألخيه( هي أخوة اإلميان، وليست أخوة يزيد ابلطاعة وينقص اب

النسب، بل أخوة اجلنس البشري، كما يف رواية: )حيب للناس ما حيب لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه(، وأشران 
قاله عند الرجوع من غزوة بين املصطلق،  إىل مدى آاثر األخوة يف هللا، وذكران قضية ابن ُأيب وولده عبد هللا، وما

ووقوف ولده أمامه عند ابب املدينة ليمنعه من دخوهلا حىت أيذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذه تبني لنا  
كيف ألقى الرابطة بينه وبني أبيه من جانب النسب، وقوى الرابطة بينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني 

 قة اإلميان. بعال
  
 
  

 موقف أيب بكر رضي هللا عنه من ولده يف غزوة أحد
   

يف غزوة أحد حينما اصطف الفريقان، خرج من املشركني من يطلب املبارزة، وكان منهم ابن أيب بكر الكبري رضي هللا 
مسك به رسول هللا وقال: تعاىل عنه، فقال: من يبارز  فأول من هنض ليبارزه أبوه: أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه، فأ

)أبق علينا نفسك اي أاب بكر!(. وأشران إىل ما كان يف معركة القادسية، عندما ذهب رجل يطلب ابن عمه يف اجلرحى 
ومعه املاء، فلما وجده دفع إليه قدح املاء ليشرب، فسمع اجلريح أنيناً، فقال: اذهب ابملاء إليه لعله أحوج إليه مين، 



 شخص اثلث، فقال: اذهب ابملاء إليه لعله أحوج إليه مين، فلما وصل إىل الثالث وجده قد فذهب إليه فسمع أنني
مات، مث رجع إىل الثاين ووجده قد مات، مث رجع إىل ابن عمه فوجده أيضاً قد مات، ميوت الثالثة وكل يؤثر صاحبه 

أثر اإلميان بني اجلماد واملؤمن يف قصة العالء على نفسه، ويبقى املاء يف القدح! هذه حقيقة األخوة يف هللا، وأشران إىل 
بن احلضرمي، حني أقسم على البحر أن جيمد ليعرب عليه حىت يقاتل العدو، فجمد املاء وقاتل األعداء وانتصر، إىل 

غري ذلك من آاثر األخوة يف هللا. وأشران إىل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أول ما قدم املدينة كان فيها تيارات 
تلفة، وعقائد متنوعة، ما بني قلة مؤمنة، وكثرة مشركة، وبعض املنافقني واليهود، واستطاع النيب صلى هللا عليه خم

 وسلم بنور النبوة وحكمتها أن يشق طريق اإلسالم بني تلك الطوائف األربع. 
  
  
  

 األخوة من أسس بناء الدولة اإلسالمية
   

ند بناء الدولة اإلسالمية هي: املؤاخاة بني املهاجرين أنفسهم، وبني أول خطوة عملها عليه الصالة والسالم ع
املهاجرين واألنصار، وكتب االتفاقية العامة بينه وبني اليهود، وقد أعطت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق احلل 

وقد استطاع النيب عليه والعقد فيما يتعلق ابملدينة، وكل ما شجر فيها فمرجعه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
الصالة والسالم أن يؤاخي بني املسلمني، حىت صار يف فجر اإلسالم يستظل مبظلة اإلسالم الكربى شىت اجلنسيات 

املختلفة، فهنا سلمان الفارسي ، وهنا بالل احلبشي ، وهنا صهيب الرومي ، والكل يعيش يف ظل راية اإلسالم، 
رسول هللا. أما العامل اليوم فقد دمر ابحلروب وابلتفرقة العنصرية، ومتزق ابلتعصب وحتت مظلة: ال إله إال هللا، حممد 

الشخصي أو احليدة واملصلحة اخلاصة، ولكن اإلسالم بتعاليمه يذيب الفوارق بني تلك اجلنسيات فيعيش احلبشي 
أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر والرومي والفارسي والعريب والعجمي مجيعاً حتت مظلة اإلسالم، قال هللا سبحانه: اَي 

[، ويقول اإلمام علي رضي هللا 13َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات:
فإن يكن هلم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطني  تعاىل عنه: الناس من جهة التكوين أكفاء أبوهُم آدم واألم حواء

واملاء إذًا: اإلسالم يذيب الفوارق وجيمع الشتات، ويربط اجلميع أبخوة واحدة، ويصبح هذا التآخي مبثابة التالحم، 
وسلم: )املسلم للمسلم  [، ويقول صلى هللا عليه 9قال تعاىل: َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة ]احلشر:

كالبنيان يشد بعضه بعضاً(، ويقول: )مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
 -الروح.  -تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(، كيف فعل اإلسالم ذلك  أشران إىل عنصرين أساسيني مها: 

واحليوانية مبناها على احلياة ابألكل والشرب، فهو حيوان كسائر احليواانت: اجلسد. يقولون: اإلنسان حيوان انطق، 
أيكل ويشرب، وجيوع وينام، والنطق هي امللكة اليت هبا متيز عن غريه، كالصهيل للفرس، والنهيق للحمار، إذاً: هذا 

خطاب هللا خللقه. إذًا:  الفصل عن اجلنس، وهللا كرم اإلنسان ابلقوة املخيلة، والذاكرة، والعقل الذي به يدرك
اإلنسان جسٌد وروح، واجلسد بدون الروح ال قيمة له، يكون جثة هامدة، والروح بدون اجلسد انقصة؛ ألهنا ساكنة يف 

اجلسم، والبد للساكن من بيت يسكن فيه، وإذا اهندم هذا البيت صعدت الروح إىل ابرئها. إذًا: اإلنسان من مادة 
: رد -كما أشران-م آخى بني املسلمني على هذين العنصرين: أما العنصر املادي فهو وروح، )جسم وروح(، فاإلسال

[، وكما قال علي رضي هللا تعاىل عنه: )من ماء 13اإلنسان إىل أصله األول: َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى ]احلجرات:



بَـَتُكْم ِمَن اأَلرْ  [. أما الناحية املعنوية، وهي الروح والعقل 17ِض نـََباًَت ]نوح:وطني(، هذه هي الناحية املادية: َواَّللَُّ أَنـْ
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فَأَ  ْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آل واإلميان، فهي نعمة من هللا: َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

الكيان اإلنساين، جاء اإلسالم بروافد تغذي تلك النبتة القوية اليت أصلها اثبت [، وملا أوجد هللا هذا 103عمران:
وفرعها يف السماء. فمنع وحرم كل إيذاء بني بين البشر: من القتل، والسرق، والضرب، بل منع من السخرية واهلمز 

. إخل، وكف عنها آفات الفرقة واللمز، وأوجب روافد اخلري: من التآخي، والتزاور، واهلدااي، وصلة األرحام، و.. و.
ابالعتداء واخلصومة، وسلط عليها روافد النمو من األخوة واحملبة واملواالة والزايرة .. إىل غري ذلك. واخلالصة: منع 

 اإلسالم من كل آفة تعيق منو احملبة، وشرع روافد اخلري اليت تغذيها حىت تنميها وتؤيت مثارها يف كل حني.
  
  
  

 ديث: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ..(مثرات العمل حب
  

قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن أحدكم( أي: ال يبلغ حقيقة اإلميان حىت يتصف هبذه الصفة، وهذه صفة لو 
طبقت أللغيت احملاكم والسجون؛ ألنه إذا أصبح كل إنسان حيب ألخيه ما حيب لنفسه فلن حيصل اعتداء، وال ظلم، 

سد، وال حقد، وال غل، وال سخرية... إىل آخر الشرور، وقد طبق النيب صلى هللا عليه وسلم هذا وال بغي، وال ح
احلديث يف الشاب الذي جاءه وأعلن إسالمه وقال: )اي رسول هللا! أريد أن أتذن يل يف شيء واحد، قال: ما هو  

م: هلم! ادن، فدان الشاب وأجلسه بني قال: يف الزان، فنهره أصحاب رسول هللا وزجروه، فقال عليه الصالة والسال
يديه، وسأله فقال: أترضى ذلك يف أختك  قال: ال وهللا! قال: أترضاه يف ابنتك  قال: ال، أبدًا. قال: أترضاه يف 
أمك  قال: ال، أبدًا، قال: كذلك الناس ال يرضونه يف حمارمهم(، وهذا من تطبيق احلديث: أن حتب للناس ما حتبه 

ره للناس ما تكره لنفسك. وهذا تطبيق عملي من الرسول صلى هللا عليه وسلم مع هذا الشاب يف لنفسك، وأن تك
موضوع خطري جدًا، فالشاب كان جيب شيئاً حمرماً، ولكن بصره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشره فانتهى، فكما 

ترضاه لنفسك فكيف ترضاه للناس   أن لك حمارم فللناس حمارم، فإن كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصة، وإن كنت ال
ومن هنا كف الشاب عن ذلك، وأبغض الزان! ولو أن كل شاب طبق هذا احلديث يف نزواته ملا زىن أحد؛ ألنه ال 

)ال حيلب أحد ماشية أحد، فإمنا هي  -فيما معناه-يرضى ذلك يف حمارمه. وكذلك املال، قال صلى هللا عليه وسلم 
إنساانً جاء إىل خمزنك وأخذ منه طعامك وشرابك! وكأنه يقول: تلك اإلبل احملفلة حتزن طعامهم( أرأيت لو أن 

ابحلليب حتمل غذاء أهلها، فإذا أخذت هذا احلليب، أترضى أن خيلفك إنسان إىل خمزن بيتك وأيخذ رزقك وطعامك 
ملا سرق سارق؛ ألنه ال  من هناك ! اجلواب: ال، إذًا: دع أرزاق الناس مكاهنا، فلو طبق هذا أيضاً من جهة املال

يرغب إنسان أن يسرق ماله، وملا ظلم ظامل وال اغتصب غاصب؛ ألنه ال يرضى إنسان أن يظلمه أحد أو يبغي عليه 
 أحد، وهكذا. 

  
  
 

 عامل الناس كما حتب أن يعاملوك



   
[، مذا  ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَْليَـتـَُّقوا 9يًَّة ]النساء:املوىل سبحانه وتعاىل يقول: َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرنِ 

[، أي: خافوا عليهم من الناس. إذًا: أنت يف حياتك لك ذرية ضعيفة، وأمامك 9اَّللََّ َوْليَـُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا ]النساء:
اف، وإن أسأت إىل ذرية اآلخرين وبني يديك ذرية اآلخرين، فإذا أحسنت إليهم سخر هللا من حيسن إىل ذريتك الضع

الضعاف فخف على ذريتك من بعدك، فاألمر مبادلة، فأحب لذرية األجانب اآلخرين ما جتب لذريتك، وافعل هلم 
من اخلري، وكف عنهم من الشر ما حتب أن يفعل لذريتك الضعاف من بعدك. ويقول هللا يف اآلية األخرى: أَيـََودُّ 

ُر َوَلُه ُذرنِيٌَّة ُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِن الثََّمَراِت َوَأَصابَُه اْلِكبَـ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن لَ 
، ولك يستان [، يعين: أنت يف كرب السن، ولك ذرية ضعاف266ُضَعَفاُء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه اَنٌر فَاْحتَـَرَقْت ]البقرة:

وحديقة، مث أييت إعصار فيه انر فيحرق تلك احلديقة، فأين تذهب ذريتك الضعيفة  وهذه اآلية جاءت بعد قوله 
بَـُعَها َأًذى َواَّللَُّ َغيِنٌّ َحِليٌم ]البقرة: ٌر ِمْن َصَدقٍَة يـَتـْ [، سبحان هللا! كيف تعامل 263تعاىل: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

ٌر ِمْن َصَدَقٍة ]البقرة:263  قـَْوٌل َمْعُروٌف ]البقرة:املساكني بَـُعَها َأًذى 263[، ابللسان، َخيـْ [، ابملال مهما كانت يـَتـْ
[، ملاذا تؤذي الفقراء  هل ترضى أن تكون فقريًا ويؤذيك األغنياء ! ال وهللا! وبعدها قال: اَي أَيُـَّها 263]البقرة:

[، ملا تؤذي املسكني ومتن عليه ! هل هذا من جهدك 264َدقَاِتُكْم اِبْلَمنِن َواأَلَذى ]البقرة:الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا صَ 
ومالك أنت  املال مال هللا، وهو يف يدك ابتالء، ومنع منه املسكني ابتالء، كٌل يبتلى لينظر أيشكر الغين ويصرب 

 الفقري أم ال 
  
  
  

 النصح للمسلمني
   

تكون مسلماً حقاً، حتب ألخيك ما حتب لنفسك، وتعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به، هللا عز وجل يريدك أن 
وتنصح هلم كما يف احلديث: )الدين النصيحة(، فينبغي أن يكون كل مسلم انصحاً لكل إخوانه. ويذكر بعض العلماء 

كانت تصلح ما بعتها، ما   أن رجاًل جاء ليبيع دابة، فجاءه شخص وقال: أسألك: أتصلح يل هذه الدابة  قال: لو
الذي محله على هذا  إهنا األخوة يف هللا. وذكروا قصة عن نيب هللا سليمان عليه السالم، وهي أنه عندما أراد أن يبين 

بيت املقدس، أوحى هللا إليه: )أن ابن يل بيتاً( قال: اي رب! وأين أبين ذلك البيت  قال: حيث ترى الفارس املعلم 
ه، فسأل عن صاحب هذه األرض، فقالوا: لرجل من بين إسرائيل، فقال: أحضروه، فجاء، فقال: شاهرًا سيفه، فرآ

اثمين على أرضك هذه، فقال: أبلف، قال: اشرتيت، فقال: اي نيب هللا! أستنصحك: األرض خري أم األلف  قال: 
! أستنصحك األرض خري أم األرض، قال: أقلين، قال: أقلتك، مث قال: أبلفني، قال: بعتك، مث قال: اي نيب هللا

األلفني  قال: األرض، قال: أقلين، قال: أقلتك، وهكذا مخس مرات حىت وصلت إىل مخسة آالف، وأخريًا قال له 
نيب هللا: كم تريد فيها وأعطيك  سم أنت الذي ترضى! فقال: متلؤها عليَّ نعماً، إباًل وبقرًا وغنماً فأمر بين إسرائيل 

! والشاهد قوله: )أستنصحك: األرض خري أم الثمن  فقال: األرض خري، فما الذي محله على أن ميلئوها له مبا طلب
ذلك  إنه النصح. ومن اإلميان: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنك إذا رأيت إنساانً على منكر ال ترضاه 

ه ابلسوط والعصا  ال، إمنا لنفسك، فالبد أال ترضاه هلذا الشخص، وأن ختلصه منه، ولكن كيف ختلصه  هل ختلص



مبا حتبه لنفسك، فلو كنت مثله، ورآك آخر، فبأي طريقة تريد أن ينهاك أو أيمرك  أحتب أن يزجرك ويسبك ويعنفك 
أمام الناس ! أحتب أن يقبحك وخيرجك من اإلسالم ومن اإلميان ! ال وهللا! وكما يقول بعض السلف الصاحل: إن 

ر هللا، يرون العبد على املعصية، فيكرهون العمل ويشفقون على العامل، وينصحونه األتقياء الصاحلني ينظرون بنو 
ابلرمحة والرفق؛ ولذا اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر كالطبيب احلاذق احلليم؛ حينما يرى إنساانً مريضاً ال يربطه 

ا يلطف الطريق إليه، فيعطيه منوم، أو ابحلبال، وال يقيده ابلقيود، ولكن يتلطف معه، ويبدأ مبا خيفف إحساسه، ومب
مسكن، مث يفعل ما يشاء يف عالجه، واملريض رمبا يسبه ورمبا يتطاول عليه، ولكنه يتحمل ذلك يف سبيل عالجه، 

 [. وابلتناصح سنجد الصدق،3واآلمر ابملعروف أوىل ابلصرب من الطبيب: َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِن َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ ]العصر:
واألماانت ستؤدى إىل أهلها. يقول العقالء: إن مطامع العقالء يف الدنيا ألحد أمرين: إما جللب نفع، وإما لدفع ضر. 
ملنافع يسعى اللبيب فال تكن بشيء دهرك ساعياً إذا أنت مل تنفع فضر فإمنا يرجى الفىت كما يضر وينفعا تضر اخلصم 

قل ما دام يتصف ابلعقل ال يسعى سعياً إال ألحد أمرين: إما ليجلب والعدو، وتنفع نفسك والصديق، فاإلنسان العا
نفعاً إليه، وإما ليدفع شراً عنه، وجاء اإلسالم هبذين املبدأين، وزاد مبدًأ اثلثاً أال وهو: احلث على مكارم األخالق، 

فسه. إذًا: كلما فيه جلب نفع فإذا كان ال يؤمن العبد حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه، فبالتايل يكره لغريه ما يكره لن
أحبه للغري، وكلما فيه دفع ضر أحبه للغري، وقد اتفق العلماء واألصوليون والعقالء من كل امللل على أن أهم ما 

حيافظ عليه اإلنسان، ويسعى للحفاظ عليه، الكليات اخلمس: الدين، والعقل، واجلسم، واملال، والعرض، ويدخل 
حتفظ دينك: فأمرت ابملعروف، وانه عن املنكر؛ لتسعد إبنقاذ إنسان مما هو فيه، وإذا فيه النسب. فإذا أحببت أن 

وجدت إنساانً يف دينه أعلى منك اجتهدت أن تصل إليه، وإذا وجدت إنساانً أقل منك ساعدته حىت يصل إليك، 
ليك. وحفظ العقل أبن وهذا من حفظ الدين، أن أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر، وجتاهد نفسك لتؤدي حق هللا ع

جتتنب كل ما فيه مضرة على العقل، وكذلك جتنب غريك أن يقع يف مثل ذلك. وكذلك حفظ البدن فكما حتب أن 
حيفظ بدنك من ضرب أو من جرح أو من إساءة بدنية فكذلك كف هذا عن غريك. وحفظ العرض: كما ال حتب أن 

ض اآلخرين. وحفظ املال كما حتب أن حتفظ مالك من يعتدى على عرضك، فال تسمح لنفسك أن تعتدي على أعرا
أي اعتداء، وتكره أن يغصبك أحد، فكذلك أحب اخلري لغريك يف ماله. ولو طبق هذا احلديث، فال حاجة للمحاكم، 
إذا كان كل إنسان حيب ألخيه ما حيب لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه، فلن تكون هناك خصومة. عمر رضي هللا 

طلب منه أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه أن يلي أمر القضاء، ويكفيه مئونته، فمكث عمر سنة مث جاء إىل أيب  تعاىل عنه
بكر رضي هللا عنه وقال: أغفين من القضاء، فقال له: ملاذا  قال: مل أيت إيلن أحد! وليت على أمة كٌل قد عرف ما 

يقصر فيه. وما دام كل إنسان ميضي يف خطه املرسوم له، له وما عليه، عرف ما له فلم يتجاوزه، وعرف ما عليه فلم 
فلن يعتدي على أحد، ولن يعتدي عليه، فلماذا احملاكم  وملاذا الشرطة ! إذا: لو طبق الناس هذا احلديث وحده، 

ا حيب لكان اجملتمع اإلنساين جمتمعاً مثالياً، فما أعظم قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م
لنفسه(. ولعل يف هذا القدر الكفاية لبيان معىن احلديث النبوي الشريف، وابهلل تعاىل التوفيق. وصلى هللا وابرك على 

 نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
  
 

 
 [1احلديث الرابع عشر ] -شرح األربعني النووية 



 
 ث(شرح حديث: )ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثال

   
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 

ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: ]عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه: أن رسول هللا 
دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث:  صلى هللا عليه وآله وسلم قال: )ال حيل

الثيب الزاين، والنفس ابلنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة( متفق عليه[. ابن مسعود رضي هللا عنه صحايب 
مسع ابلنيب صلى هللا  جليل، وكان يقول: أان سابع سبعة يف اإلسالم، وَترخيه جميد، وفضله بني الصحابة عظيم، حينما

عليه وسلم أرسل أخاه ليسمع خربه، مث رجع إليه وقال: إنه أيمر ابملعروف، وأيمر مبكارم األخالق، وذكر أموراً 
جمملة، فقال: مل تغن عين شيئاً، فركب راحلته، وأخذ ماءه وزاده، ورحل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة، ومسع 

لى خاله، مث الزم النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان من خرية أصحاب رسول هللا صلى منه، مث رحل هو وأمه ونزل ع
هللا عليه وسلم. قوله: )ال حيل( حلن حيل أتيت يف اللغة متعدية والزمة، تقول: حل حِيل، وحل حُيل، فإذا كانت من 

ر يبُطر، تقول: حل العقدة الفعل الالزم فهي من ابب ضرب يضرب، وإذا كانت من الفعل املتعدي فهي من ابب بط
[ ؛ 33حُيُلها؛ ألنه متعد إىل مفعول به، وتقول: حل ابملكان حَيل، ومنه قوله تعاىل: مثَّ حمَِلَُّها ِإىَل اْلبَـْيِت اْلَعِتيِق ]احلج:

حدى ألنه الزم، وكذلك حل الشيء حِيل، إذا كان حراماً. ويقول صلى هللا عليه وسلم: )ال حيل دم امرئ مسلم إال إب
ثالث(، اإلسالم يعصم دم اإلنسان، كما تقدم يف احلديث الصحيح: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا: أن ال إله 

إال هللا، وأين رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق 
ذكور يف حديث جربيل عليه السالم حينما قال للنيب صلى هللا عليه اإلسالم وحساهبم على هللا(. اإلسالم هو امل

وسلم: )أخربين عن اإلسالم (، فبني له األركان اخلمسة، مث سأل عن اإلميان  فبنين له األركان الستة، مث سأله عن 
ن تراه فإنه يراك(، اإلحسان، فبنين له ذلك، وهو مسك اخلتام، وأهم شيء فقال: )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تك

فهكذا بناء اإلسالم، وقد بنين صلى هللا عليه وسلم أن اإلسالم بيت فسيح منيع حيمي أهله فقال: )بين اإلسالم على 
مخس...(، وتلك الدعائم هي اليت يقوم عليها اإلسالم، وجاء احلديث اآلخر يبني آاثر تلك الدعائم، وهو قوله صلى 

متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض، والصالة نور، هللا عليه وسلم: )احلمد هلل 
والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(، وهنا 

والدم تكون ابإلسالم، وكل إنسان ينطق قال: )فقد عصموا مين أمواهلم ودماءهم؛ إال حبق اإلسالم( ، فعصمة املال 
ابلشهادتني فإنه قد عصم دمه وماله إال حبق اإلسالم، وما هو حق اإلسالم  هذا احلديث يُبني ذلك: )ال حيل دم 

امرئ مسلم(، واملسلم هو الذي التزم ابلشهادتني، ومدلوهلما، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج إن 
سلم معصوم الدم واملال، ال حيل دمه أبداً، أبي حالة من األحوال، إال بنص جاء عنه صلى هللا عليه استطاع، فهذا امل

وسلم، وهنا ذكر هذه الثالث احلاالت، ويوجد أحاديث أخرى أابحت القتل بسبب صفات وأعمال أخرى، ولكنها 
حاديث جتيز القتل بسبب شرب اخلمر تندرج حتت قتل النفس، أو حتت )التارك لدينه، املفارق للجماعة(، وجاءت أ

إما ضعيفة، وإما منسوخة، مثل حديث: )من شرب اخلمر فاجلدوه، مث إن شرب  -كما قيل-والسرقة، ولكنها 
فاجلدوه، مث إن شرب فاجلدوه، مث إن شرب يف الرابعة فاقتلوه( ، ولكن ثبت أن رجاًل شرب األوىل وجلد، مث 



 الرابعة فجلد، فقال الصحابة رضي هللا عنهم: فعلمنا أن احلد قد وقع، وأن القتل الثانية، وجلد، مث الثالثة وجلد، مث
 قد رفع. ......

  
  
 

 حرمة الدماء واألموال واألعراض
  

الدماء واألموال واألعراض أعلن النيب صلى هللا عليه وسلم حترميها يوم احلج األكرب، حينما خطب الناس بعرفات أو 
)أيها الناس! أي يوم هذا  قالوا: فسكتنا، حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال: أليس هو يوم مبىن يوم العيد فقال: 

احلج األكرب  قالوا: بلى، قال: أي شهر هذا  قالوا: فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال: أليس شهر ذي 
سيسميه بغري امسه، فقال: أليس البلد احلرام  قلنا: احلجة  قلنا: بلى، قال: أي بلد هذا  قالوا: فسكتنا حىت ظننا أنه 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة  -وهي أداة تنبيه، بعد تلك التساؤالت كلها-بلى، قال: أال 
يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا( ، وهذا األسلوب من النيب صلى هللا عليه وسلم يُبني للمسلمني عظم 

الدماء، وعظم حرمة األعراض، وعظم حرمة األموال. وقد بني سبحانه أن من قتل نفساً بغري نفس فكأمنا قتل حرمة 
الناس مجيعاً؛ ألنه اعتداء على حق هللا، هللا يبين هذه البنية، ويرزقها، وينشئها يف أحسن تقومي، مث أتيت أنت وهتدمها، 

تدى عليها وهدمها؛ الشتطت غضباً، ولو استطعت قتله فلرمبا لو أنك بنيت ُخصاً أو عشة، وجاء أكرب إنسان واع
قتلته؛ ألنه هدم عشة بنيتها أنت، فكيف مبن يقتل نفساً خلقها هللا يف أحسن تقومي  وقد قال صلى هللا عليه وسلم 

ا كانت يف بيان حرمة املسلم: )إن حرمة املسلم عند هللا، أعظم من حرمة الكعبة(، والكعبة قد تنقض وتبىن على م
عليه من قبل أو أحسن، ولكن هذه البنية إذا هدمت من الذي سيعيد بناءها  ال أحد غري هللا، وهلذا كان من عدل 
اإلسالم القصاص، فالعني ابلعني، والسن ابلسن، واجلروح قصاص، ففي اإلسالم مساواة اجلميع يف الدية، فال يزيد 

اسية عند هللا، قال هللا: اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى إنسان على إنسان مثله بدرهم واحد؛ ألن الكل سو 
[، فاملفاضلة دينية، ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ 13َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات:

[، وقد أعلنها صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع يف تلك اخلطبة العظيمة اليت مجعت أركان 13اُكْم ]احلجرات:أَتْـقَ 
وأطراف اإلسالم، وبينت احلقوق اليت بني الفرد مع أخيه، والزوج مع زوجه، والولد مع أبيه، واحلاكم مع احملكوم، وكل 

حترمي هذه الثالث يف قوله: )أال إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم  أطراف اإلسالم مجعت يف تلك اخلطبة، ولو أتملنا
حرام...(؛ لوجدان اتفاق العامل كله، والدايانت كلها، واألمم أبكملها، على أن هذه حمرمة عند بين اإلنسان، وكما 

العقل والدين، وهي:  يقول األصوليون: ال يستقيم نظام أمة يف العامل، أايً كان دينها، إال حبفظ هذه الثالث، ومعها
الضرورات اخلمس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ املال، وحفظ العرض، ويدخل معه النسب، 
وكل أمة اتفقت على ذلك، والرسول صلى هللا عليه وسلم محل حجاج بيت هللا أمانة التبليغ عنه فقال: )أال فليبلغ 

تلك احلجة مسع اخلطبة أن يبلغ من وراءه، فيشمل احلديث كل  الشاهد منكم الغائب( ، فكان على كل حاج يف
مسلم أييت يف هذا العامل. ولو أن كل إنسان وقف عند هذه احلدود؛ ملا سفك دم ظلماً، وال انتهك عرض غصباً، وال 

اختلس مال، وال وقع سرق، وال هنب، وحلفظت احلقوق، وسلم العامل من الظلم والشرور. كانوا يف اجلاهلية 
يستبيحون القتل والسلب، فأبطل النيب صلى هللا عليه وسلم كل ذلك وحرمه، وعصمت دماء املسلمني ابإلسالم، 



أن يستبيح قطرة دم مسلم، وال أن يستبيح  -كان من كان-وهنا قال يف هذا احلديث: )ال حيل(، أي: ألي إنسان 
 عرض مسلم، وال أن يستبيح جزءًا من مال مسلم. ......

  
  
 

 ب قتل املسلم حبقأسبا
  

قال عليه الصالة والسالم: )ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث(، وذكر أول هذه األسباب الثالثة: الزان بعد 
إحصان، والزان هو: إتيان الرجل املرأة بغري وجٍه حالل، وفرق احلالل من احلرام كلمة هللا، كما قال صلى هللا عليه 

صوا ابلنساء خريًا(، انظروا إىل األسلوب النبوي الكرمي، فمن حكمته وبالغته يتمدد وسلم يف خطبة الوداع: )استو 
وينتشر انتشار األثري يف اهلواء، قال: )استوصوا(، ومل يقل: أوصيكم ابلنساء، فتكون الوصية مؤقتة منه فقط، ولكن 

تكاثر، ومتتد إىل يوم القيامة، قال: استوصوا، أي: ليوصي كل منكم اآلخر، فتظل هذه الوصية تعمل، وتتفاعل، وت
)استوصوا ابلنساء خريًا، فإهنن عوان حتت أيديكم، استحللتموهن بكلمة هللا( وليس ابلصداق، إمنا الصداق حنلة،  

[ أي: هبة، وهدية، وكرامة من الرجل للمرأة، ولكن إابحة 4كما قال هللا: َوآُتوا النِنَساَء َصُدقَاهِتِنَّ حِنَْلًة ]النساء:
ع حقاً إمنا هو بكلمة هللا، فزوجتك قبلت ذلك على كتاب هللا وسنة رسوله، فهذا هو الفرق؛ وهلذا يشرع يف البض

النكاح أن يعلن ويضرب عليه ابلدف، وأمر صلى هللا عليه وسلم إبقامة الوليمة؛ ليعلم اجلميع ابنضمام زوجني معاً، 
 فيختفي الزاين، ويسترت، ويتهرب. ...... -عياذًا ابهلل-زان وإقامة لبنة وأسرة يف بناء اجملتمع اإلسالمي، خبالف ال

  
 
  

 حكم الزان بعد اإلحصان
   

ومعىن الزان بعد إحصان أي: بعد وطء امرأة حرة بعقد نكاح، أما إذا وطء أمة مبلك ميني فال حتصنه، وهذا قول 
قبل زواجه، فال حيصنه هذا الزان؛ ألنه ابطل  اجلمهور، وإذا عقد على امرأة ومل يدخل هبا فال حتصنه، وإذا وقع يف زانً 

فحينئٍذ يكون عليه الرجم، وحيل دمه  -عياذًا ابهلل-ال ينبين عليه حكم صحيح، فإذا تزوج مث ارتكب تلك الرذيلة 
-بعد أن كان معصوماً، وقد تكلم الفقهاء على جرمية الزان، وعقوبتها، واتفق اجلميع بال نزاع على أن غري احملصن 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة ]النور: -البكروهو  [، ومن 2جيلد مائة جلدة، قال سبحانه: الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
[، ويف 2أنه يف ابب الزان قدم املرأة فقال: الزَّانَِيُة َوالزَّاين ]النور: -كما قال بعض العلماء-لطائف أسلوب القرآن 

[، قالوا: إن للتقدمي أثره كما بني 38م السارق فقال: َوالسَّاِرُق َوالسَّارِقَُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما ]املائدة:ابب السرقة قد
صلى هللا عليه وسلم ذلك يف أمر الصفا، فالسعي بني الصفا و املروة شوط مكتمل، ولكن من أين نبدأ  قال رسول 

[، 158هللا به(، وهللا قد بدأ ابلصفا، فقال: ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ]البقرة:هللا صلى هللا عليه وسلم: )ابدءوا مبا بدأ 
قالوا: إن سبب الزان أقوى من جانب املرأة؛ ألهنا موضع اإلغراء، ولو مل جيد الرجل منها ميوالً، أو ليونًة، أو إغراًء، 

وت الناس، وانتهاك احلروز! ال إشكال عند خلاف وابتعد، أما يف السرقة فالرجل أقوى؛ ألنه أجرؤ على اقتحام بي



مجيع الناس أن البكر جيلد مائة، وأشكل على بعض الناس الثيب الذي أحصن، واإلحصان، هو: الزواج والدخول 
ابلزوجة، وليس بشرط أن تظل معه زوجه، بل لو دخل على زوجه ليلة واحدة، وكان بينهما ما يوجب الصداق، 

فهذا إحصان بال نزاع، وعلى هذا؛ لو طلق زوجته، أو ماتت، مث بعد ذلك وقع يف هذه  ويوجب العدة، ويلحق الولد،
الرذيلة، فإنه يستحق الرجم. وهل ثبت حد الرجم ابلسنة أو ابلكتاب  بعض العلماء يقول: إمنا ثبت ابلسنة، فإن 

ون يقولون: الرجم اثبت بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ، ورجم أيضاً غريهم، وآخر 
هللا، فقد ثبت أن من القرآن الذي نسخت تالوته آية: )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكااًل من هللا وهللا 

عزيز حكيم(، وهذه اآلية نسخت لفظاً، وقال ابن عباس : )إن الرجم اثبت يف كتاب هللا، واستنبطه من قصة 
فسأل اليهود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال للحربين منهما: )ماذا عندكم يف التوراة (  اليهوديني اللذين زنيا،

فقاال: أحباران األولون غريوا الرجم، وارتضوا ابلتفحيم، وتنكيس الزاين على دابة، وغري ذلك من التعزير، فقال: 
رمجهما، ويف بعض الرواايت أنه قال: )فأتوا ابلتوراة )وماذا يف التوراة ( قاال: فيها الرجم، فأمر صلى هللا عليه وسلم ب

فاتلوها(، فجاءوا ابلتوراة، وغطى القارئ بيده على آية الرجم، فقال عبد هللا بن سالم ، وكان حاضرًا: )ارفع يدك، 
ن فلما رفع يده، إذا آبية الرجم حتت يده، فأمر صلى هللا عليه وسلم برمجهما، قال ابن عباس : هذا يدل على أ

الرجم اثبت يف القرآن، والرسول صلى هللا عليه وسلم جاء ليبني هلم ما كانوا خيفون من الكتاب، كما أخرب هللا؛ فمما 
أخفوه آية الرجم. وثبت عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه خطب اجلمعة على منرب رسول هللا صلى هللا 

فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: )أيها الناس! إن الرجم قد أنزل يف  -كما يف صحيح البخاري رمحه هللا-عليه وسلم 
آية من كتاب هللا قرأانها، مث نسخت، ولوال أن يقول الناس: زاد عمر يف القرآن، لكتبتها بيدي، ولقد رجم رسول هللا 

 اب هللا. صلى هللا عليه وسلم ورمجنا معه، فأخشى إن طال الزمان أن يقول أحد: ال يوجد الرجم يف كت
  
  

 
 [2احلديث الرابع عشر ] -شرح األربعني النووية 

 
 رجم الزاين احملصن

  
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: يقول 

فكأن هللا سبحانه مل يرد أن يسجل  علماء أصول التفسري: ملاذا نسخ نص احلكم ابلرجم  قالوا: تكرمياً هلذه األمة،
عليها يف كتاهبا زانً يقع من شيخ وشيخه، واملوىل سبحانه ينهى الناس أن يشيعوا الفاحشة يف املؤمنني، فكيف يسجله 
على األمة يف القرآن الذي يتلى يف املساجد ! فلما وقع احلكم أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم وفعلوا ذلك، وعلم 

مل يعد هناك حاجة إىل بقاء النص هبذه الصفة يف كتاب هللا. وهذا احلكم هل يكون معه جلد مث رجم كما اجلميع به؛ 
روي عن علي رضي هللا تعاىل عنه أو يكفي الرجم دون اجللد كما هو مذهب اجلمهور  استدل اجلمهور أبن النيب 

زوج املرأة: )اي رسول هللا! اقض بيننا بكتاب  صلى هللا عليه وسلم جاءه رجالن، زىن ابن أحدمها بزوجة اآلخر، فقال
هللا، وكان اآلخر أفقه، فقال: اي رسول هللا! إن ابين كان عسيفاً عند هذا فزىن ابمرأته، فافتديت ابين مبائة من الغنم 

ما وأبمة، وسألت العلماء فقالوا: إمنا على ابنك اجللد، وعلى املرأة الرجم، فقال رسول هللا: نعم، سأقضي بينك



إىل امرأة هذا،  -اي أُنيس -بكتاب هللا، أما غنمك والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد 
فإن اعرتفت فارمجها(، ومل يذكر جلدًا قبل الرجم. يهمنا هنا أن اإلسالم يعصم دم اإلنسان إال بتلك األمور الثالثة، 

الرجم واجللد  تلك مسائل جيتهد فيها العلماء، وقد يصيبوا وقد  ولكن مسألة: ملاذا يرجم  ومسألة: الفرق بني
 خيطئوا. ......

  
  
 

 قتل النفس ابلنفس
   

واخلصلة الثانية: )النفس ابلنفس( ، وهذا دليل على املساواة بني املسلمني، فأكرب إنسان يف أكرب جمتمع إذا قتله أدىن 
ال هللا؛ فليس يف دم هذا العظيم أكثر من دم هذا الوضيع، وكذلك إنسان يف أدىن جمتمع، وكالمها يشهد أن ال إله إ

العكس: لو أن أعظم إنسان يف أعظم جمتمع قتل أضعف إنسان يف أضعف جمتمع، فدم هذا العظيم مقابل دم هذا 
لست احلقري، ولذا قال الصديق رضي هللا تعاىل عنه يف خطابه العام لألمة أول خالفته: أيها الناس! وليت عليكم و 

أبفضلكم، أال إن أقواكم عندي الضعيف حىت آخذ له احلق، وإن أضعفكم عندي القوي حىت آخذ احلق منه. وليس  
كما يقولون: حكم النقض يسري على كل أحد، كاألمم اليت تتحكم يف العامل، فإذا كان قرار يف غري مصلحتها 

نفس مجيعاً، فالنفس ابلنفس. واختلف العلماء يف تستعمل حق الفيتو وتنقض احلكم، ال وإمنا هي املساواة بني األ
وهي رواية عن علي رضي هللا -الرجل إذا قتل امرأة، فاجلمهور على أنه يقتل هبا، أي: يف العمد، وقال بعض العلماء 

ة على : إن أولياء املرأة إذا أرادوا قتل الرجل فعليهم أن يدفعوا نصف الدية ألولياء الرجل؛ ألن دية املرأ-تعاىل عنه
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس ]املائدة: [، واملرأة نفس، 45نصف دية الرجل، واجلمهور يقولون: قال هللا: وََكتَـبـْ

والرجل نفس، فهما سواء. واتفقوا على أنه إذا اجتمع مجاعة على قتل شخص، واشرتكوا مجيعاً يف قتله، فإهنم يقتلون 
د، كما قال عمر : وهللا! لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعاً، وذلك حلفظ األمن؛ ألنه إذا مل مجيعاً هبذا الواح

تقتل اجلماعة ابلواحد؛ التفق القاتل مع آخرين، وقتلوا من أراد صاحبهم أن يقتله، لعلمهم أهنم ال يقتلون، فتسفك 
وتواطئوا على قتله، فإهنم يقتلون به، وال يوقف القتل إال القتل الدماء، ويقع اهلرج يف الناس، أما إذا حتقق أهنم اتفقوا 

[، فإذا علم من أراد القتل أنه إن قتل يقتل، كف عن قتل 179كما قال هللا: َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ]البقرة:
وهو قول -قيق خصمه، وسلم هو عن القتل، فيكون القصاص قد أحيا الشخصني معاً. وهل يقتل احلر ابلعبد  التح

أن احلر ال يقتل بعبد. وهل يقتل املسلم بكافر  إن كان الكافر حربياً فال يقتل به إمجاعاً، وإن كان ذمياً  -اجلمهور
أو مستأمناً أو له عهد وأمان من اإلمام، فـأبو حنيفة رمحه هللا قال: يقتل به املسلم؛ ألن من قتل املعاهد الذي له من 

د افتات على اإلمام بنقض عهده مع هذا الذمي، واجلمهور يقولون: ال يقتل به، وإمنا ألوليائه اإلمام عهد ابألمان فق
الدية، فإن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه. فهذا احلكم: النفس ابلنفس؛ لو عمل به الناس، حلفظت الدماء، وكانت هلم 

 [. ......179:احلياة، كما قال سبحانه: َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ]البقرة
  
  
 



 الردة
  
اخلصلة الثالثة: )التارك لدينه، املفارق للجماعة( ، التارك لدينه، أي: لإلسالم؛ ألن أول احلديث: )ال حيل دم امرئ  

مسلٍم(، فالضمري راجع إىل اإلسالم. يقول العلماء: كل من ارتد عن دينه قتل سواًء كان رجاًل أو امرأة، إال اإلمام أاب 
محه هللا فيقول: املرأة إذا ارتدت ال تقتل، واستدل أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن قتل نساء حنيفة ر 

املشركني، وهنى عن قتل الرهبان من أهل الكتاب، وهنى عن قتل الصبيان، وقال: )إهنم مل يقاتلوا، فال تقتلوا إال 
امرأة مسلمة، فهي لو كانت كافرة ال تقتل، فكيف تقتل إذا املقاتلة( ، فقال اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا: فإذا ارتدت 

ارتدت  فرتجع إىل ما كانت عليه قبل أن تسلم، وهو احلكم األصلي، ولكن اجلمهور يقولون: جاء يف احلديث: )من 
ة ال بدل دينه فاقتلوه(، و)َمْن( من صيغ العموم، فيشمل كل مرتد، وقال اجلمهور: إن املشركة اليت على شركها جاهل
تعلم شيئاً، ولكن بعد أن أسلمت والتزمت ابإلسالم فجرمها يف ارتدادها عن اإلسالم كبري وخطري؛ ألهنا لو تركت 
على ردهتا بعد إسالمها، كأننا نقرها على ذلك، واملرتد ال يرتد إال وهو ساخط عن الدين، وغري راض به، فلو ترك 

ن الدين ال يصلح هلم، ولذا فمن ارتد بعد إسالمه فهو أعظم جرماً ممن فكأننا نقر الطعن يف الدين، أو نقر األعداء أب
 مل يسلم بعد. ......

  
 
  

 مب تكون الردة 
   

الردة تكون أبن يرجع إىل الشرك، أو يرجع إىل اليهودية، أو يرجع إىل النصرانية، وهناك أمور أخرى تلحق الفرد 
العلماء: من فعل هذا ال تقبل توبته؛ ألهنا زندقة، والزندقة  ابلكفار: مثل سب هللا أو سب رسوله، حىت قال بعض

خفية، فال يُعلم حقيقة توبته، وكذلك من سب املصحف، أو أهانه، أو ألقاه يف مكان جنس غري الئق به، وهكذا من 
ادتني، وهكذا أنكر أمرًا معلوماً من الدين ابلضرورة، كأن ينكر شيئاً من أركان اإلسالم، فهو مرتد حىت لو نطق ابلشه

لو قال: الصالة غري واجبة، أو الصوم غري واجب، أو احلج ال حاجة إليه، أو الزكاة غري مفروضة، أو أنكر أي شيء 
معلوماً من الدين ابلضرورة، أو قال: ال عدة على املرأة املطلقة أو املتوّ عنها زوجها، فكل ذلك ردة عن اإلسالم؛ 

رة عند املسلمني. ومن األسف أن بعض الناس قد يستخف ببعض السنن، وقد قال ألنه يرد شرع هللا الثابت ابلضرو 
احلنابلة: من استخف بسنة من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنا سنة، فقد ارتد عن اإلسالم عياذًا ابهلل!  

دة عن اإلسالم عياذًا ابهلل! كمن رأى إنساانً قد وفر حليته، وأكرمها، فهزأ به وقال: هذا رجعي، هذا متأخر، فإهنا ر 
فليحذر اإلنسان أن يفعل شيئاً يوقعه يف خطر ال يعلم مداه، أو يتكلم كلمة ال يلقي هلا ابالً فيدخل هبا جهنم، كما 
جاء يف احلديث: )إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يلقي هلا اباًل يهوي هبا يف النار أربعني خريفاً( . وقد كان الصحابة يف 

ان منهم بعض ضعاف اإلميان، فأخذوا يتكلمون ويسخرون من أصحاب رسول هللا، وقالوا: ما رأينا أكرب غزوة، وك
بطوانً، وأجْب عند اللقاء، من أصحاب حممد!! فجاء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبهنم كفروا، فقال 

[، فقالوا: كنا نتحدث حديث الركب، وما كنا جادين، فلم تقبل 66لتوبة:تعاىل: ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم ]ا



معذرهتم، فقد كفروا ابهلل عندما سخروا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه. وهكذا كل من فعل فعاًل يضر 
 ابإلسالم أو ينقض اإلسالم فهو ردة والعياذ ابهلل! 

  
  
 

 حكم َترك الصالة
  

يف قوله: )التارك لدينه(، وقد أمجع أكثر األئمة على أن من ترك الصالة فإنه يقتل، وخيتلفون يف  ترك الصالة يدخل
التفاصيل، فاألئمة الثالثة يقولون: يعطى مهلة ثالثة أايم، وأيمره ويل األمر ابلصالة، فإن صلى وَتب ورجع فاحلمد 

ج وقت الصالة املوجودة، فإن صالها وإال قتل، وقال: هلل، وإال ضربت عنقه، وأمحد رمحه هللا يقول: ال يقتل حىت خير 
أبو حنيفة رمحه هللا: يضيق عليه وحيبس وال يطعم حىت ميوت جوعاً، فاتفقوا على أنه ميوت إذا أصر على تركها. 

مام ومذهب األئمة الثالثة مالك ، والشافعي ، وأيب حنيفة رمحهم هللا أن قتل َترك الصالة حد من حدود هللا، وأما اإل
أمحد رمحه هللا فيقول: يقتل َترك الصالة ردة وكفرًا عياذًا ابهلل! والنتيجة املرتتبة على هذا اخلالف: أن األئمة الثالثة 

يعاملونه يف تركته ويف زوجه معاملة املسلمني، أي: أنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن يف مقابر املسلمني، ويرثه 
حد من حدود هللا، كما لو قتل نفساً فقتل هبا، وأمحد رمحه هللا يقول: ال يشرع له ذووه؛ ألنه مسلم عاٍص قتل يف 

تغسيل وال تكفني، بل يدفن ويوارى، وال يرثه أهله، وتركته وماله يفء لبيت مال املسلمني، وال يصلى عليه؛ ألنه قتل 
فارق للجماعة الذي خيرج على مجاعة ردة وكفرًا والعياذ ابهلل! ومنهم من يقول: يدخل يف عموم التارك لدينه، امل

املسلمني، ويقطع عليهم الطريق، ويسلب األموال، ويعتدي على األعراض، وقد يسفك الدماء، فهذا يقتل ويصلب، 
أو تقطع يده ورجله من خالف، أو يغرب، وكل ذلك جاء يف حد قاطع الطريق. وإذا ابيع الناس إماماً، مث جاء رجل 

 ه يقتل؛ ألنه جاء ليشق عصا املسلمني. يطلب البيعة لنفسه، فإن
  
   
  

 احلكمة من قتل هؤالء املفسدين وحل دمائهم
  
هذا احلديث النبوي الشريف حيفظ على املسلم دمه، ويبني محاية اإلسالم للمسلم بقوله: ال إله إال هللا، حممد رسول  

ث تبيح دمه؛ ألنه بواحدة من هذه الثالث يوقع هللا، وال حيل دم هذا املسلم إال إبحدى ثالث، فواحدة من هذه الثال
الفساد يف اجملتمع، فالزاين مفسد لألنساب، السيما احملصن، فإن البكر ولو تكرر منه الزان عشر فحده اجللد، رجالً  

 كان أو امرأة، أما الثيب فإنه ألول مرة يقتل ويرجم، ولو قال إنسان: هذا زانً ووطء حمرم، وهذا زانً ووطء حمرم،
فكيف يكون حد البكر اجللد بال إزهاق النفس، وحد الثيب القتل والرجم  لو فكر اإلنسان يف وصف البكر الذي 

مل يتزوج رجاًل كان أو امرأة لعلم احلكمة، فاملرأة البكر اليت مل تتزوج، لو زلت قدمها ووقعت يف الزان، فزانها أهون من 
زان على كل شخص، فهو يصيب ذلك ال حمالة، فالعني تزين وزانها احملصنة وقد جاء يف احلديث: )إن هللا كتب ال

النظر، واألذن تزين وزانها السمع، واليد تزين وزانها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه( ، ويف رواية: )والقلب 



هبا قدمها يزين وزانه التشهي واهلوى( ، فكل ذلك من الزان، والفرج يصدق أو يكذب، فلو قدر أن فتاة بكراً زلت 
فزنت، فلو محلت من هذا الزان هل ميكن أن تلصق هذا الولد بزوج سابق  ال، ويعلم اجلميع أنه ال أب له، أما الثيب 
املرأة املتزوجة، فلو أهنا زنت ومحلت من الزان، فولدها سيكون حتت مظلة الزوج، وتلحق ابلزوج من ليس له، فتفسد 

دها من الرجل األجنيب يعيش مع بنات هذا الزوج كأخ هلن، وهو أجنيب األنساب، ويكون هناك مفاسد كربى، فول
عنهن، ويعيش مع هذه املرأة على أهنا أمه، ويرثها، وإذا مات الزوج ورثه على أنه ابنه، وهو ليس ابناً له، وال حيل له 

لة الزوج، ولو كانت مطلقة، أو املرياث. إذًا: زان الثيب يلحق أضراراً كثرية ابجملتمع، ويوجد يف األسرة ولدًا حتت مظ
تويف زوجها، مث بعد سنة ارتكبت الزان وجاءت بولد، فممكن أن تقول: هو من امليت أو من الزوج املطلق، فتتعلق 
بوسيلة ما، أما البكر فليس هلا طريق عذر، وإن قدر شيء فهو حمدود وحمصور وقائم بذاته، وولدها ال يلحق وال 

النفس فيه حكم عظيمة، فلو ترك الناس يقتل بعضهم بعضاً النتشر الفساد يف األرض، يناط أبحد. وكذلك حد قتل 
وملا أمن أحد. وهكذا قتل التارك لدينه، فلو ترك لكل إنسان أن يلعب ابلدين كيفما شاء، لعظم الفساد والشر، وقد 

يِن ]البقرة: ، فريتد أو ال يرتد فهو حر !! نقول: ال، [256يقول قائل: وماذا تقول يف قوله تعاىل: ال ِإْكَراَه يف الدِن
يِن  سبب نزوهلا معروف، ولو ترك الباب مفتوحاً لكل من أراد التالعب ابلدين، لصار اليوم  آية: ال ِإْكَراَه يف الدِن
مسلماً، وغدًا يهودايً، وبعدها نصرانياً، وعاش مع املسلمني، وورث من أمواهلم، وتزوج من نسائهم، مث ينتقل إىل 

لنصارى أبموال ومرياث املسلمني، وبعد أن علم أبحواهلم وانتقل إىل اآلخرين، وهكذا ينتقل إىل الدين الثالث، مث ا
يرجع، ويصبح كاللولب يلعب ابألداين كلها، فهذا فساد عظيم، وإشارة إىل عدم صالحية دين من هذه األداين، 

يِن  ال تتعارض مع هذا احل ديث، وال مع هذه القضية، فنزوهلا كان يف أول األمر، فكان ال يكره فآية: ال ِإْكَراَه يف الدِن
أحد، بل يرتك له االختيار إىل أن يقتنع ويرى وينظر، مث بعد ذلك نسخت هبذا احلديث، وبقول النيب صلى هللا عليه 

كان إذا بعث وسلم: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا...(، ومل يقل: حىت يتخريوا، وأتركهم على اختيارهم، و 
جيشاً أو سرية قال لقائدها: )فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا، فإن هم 
أطاعوك لذلك فكف عنهم، وإن هم أبوا فأعلمهم أن عليهم اجلزية، فإن دفعوها فكف عنهم، وإال فاستعن ابهلل 

بل يلزمهم أن خيتاروا اإلسالم أو اجلزية أو السيف، فهذا احلديث عظيم بني وقاتلهم(، فما ترك الناس على اختيارهم 
 حرمة املسلم يف اإلسالم، وابهلل تعاىل التوفيق. ......

  
  

 
 احلديث اخلامس عشر -شرح األربعني النووية 

 
 شرح حديث: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت(

 
...... 
 
 م األخالقاحلث على مكار 

  



بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين سيدان 
حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول املؤلف رمحه هللا تعاىل، ونفعنا بعلومه يف الدارين 

عاىل عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال: )من كان يؤمن ابهلل آمني: وعن أيب هريرة رضي هللا ت
واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم 

سالم وأصوله، وهذا احلديث اآلخر فليكرم ضيفه( رواه البخاري ومسلم . أكثر األحاديث اليت تقدمت تتعلق ابإل
يتعلق مبكارم األخالق، ومكارم األخالق من صلب الشريعة اإلسالمية، بل سر الشرائع كلها، كما أخرب صلى هللا 

عليه وسلم أن الرسالة كلها، والبعثة أبكملها؛ من أجل مكارم األخالق، فقال صلى هللا عليه وسلم: )إمنا( وإمنا أداة 
كما -مكارم األخالق(، وقال صلى هللا عليه وسلم: )الرب حسن اخللق( ، وقضية منطقية  حصر، )إمنا بعثت ألمتم

بني آية من كتاب هللا وحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تبني أن كل جهات وجوانب التشريع يف  -يقولون
ْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر حسن اخللق، قال هللا: لَْيَس اْلرِبَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلمَ 

ْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِننَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِنِه َذِوي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َوا
هذه اجلوانب اخلريية من اإلميان ابليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني، خرب عن الرب، فالرب  [، وكل177]البقرة:

من جمموع تلك السلسة من فضائل األعمال والواجبات، وكلها تندرج حتت عنوان: )الرب حسن اخللق(. إذًا: حسن 
فروعاً. وهذا احلديث يشتمل على كثري من اخللق هو الرب، والرب هو كل اخلصال الكرمية اليت قد تكون أصواًل أو 

 تلك النواحي. 
  
  
  

 أمهية اإلميان يف امتثال األوامر الشرعية
  
قال عليه الصالة والسالم: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر( يقولون يف علم اللغة: )من( ِمن أدوات الشرط، وفعل  

شرط: )فليقل خريًا أو ليصمت(، مث مرة أخرى: )من كان يؤمن الشرط هنا: )كان يؤمن ابهلل اليوم اآلخر(، وجواب ال
ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه( مث أعاد الشرط مرة اثلثة: )فليكرم جاره(، ولو أتملنا يف نصوص الشريعة لوجدان أن 

 صام، وال زكى، اإلميان ابهلل واليوم اآلخر قاعدة االنطالق يف العمل اإلسالمي من فعل أو ترك، فما صلى إنسان، وال
وال حج، وال جاهد، وال فعل فعاًل من أفعال اخلري، وال عف عن زان، وال كف عن سرقة، وال صان دماً؛ إال انطالقاً 

من إميانه ابليوم اآلخر، ملاذا  ألنه يف اليوم اآلخر جيازى على فعل اخلري، ويعاقب على فعل الشر، ولوال إمياننا ابلبعث 
ان أشبه ما نكون يف غابة، فمنطلق أي عمل هو اإلميان ابليوم اآلخر؛ ولو أخذان املصحف واجلزاء واحلساب، لصر 

الشريف فأول ورقة فيه بعد الفاحتة، فيها قوله سبحانه: بسم هللا الرمحن الرحيم امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى 
، ويف علم البيان يف البالغة أن جميء اجلملة بعد اجلملة معطوفة [، ومن هم املتقون  )الذين..(2-1ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:

بواو فهي مغايرة؛ ألن العطف يقتضي املغايرة، ولكن إذا جاءت بدون واو، فاجلملة الثانية إما تفسري ملا قبلها، أو 
[، فاملتقون هم 3-2اِبْلَغْيِب ]البقرة:جواب على سؤال فيها، أو جزء منها، فهنا قال: ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 

الذين يؤمنون ابلغيب، إذًا: اآلية جاءت مفسِنرة ملا قبلها، وهي مفسرة مبا قبلها أيضاً بينت من هم املتقون، وكلمة 
املتقني تبني لنا الذين يؤمنون ابلغيب. إذًا: علة وجود التقوى عند املؤمن هو إميانه ابلغيب، وعطف على اإلميان 



 غيب توابع: يقيمون الصالة، يؤتون الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، واإلميان ابملاضي، َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيكَ ابل
 [، فكأهنم يرون القيامة بني أعينهم يقيناً، ما هو جمرد تصديق، بل4َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ]البقرة:

 يقني، ومراتب علم اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني. 
  
  
  

 حفظ اللسان
   

اإلميان ابلغيب، واليقني ابليوم اآلخر، هو سبيل اهلداية، ونتيجته الفالح، من كان هبذه الصفة يؤمن ابهلل، ويوقن 
، اي سبحان هللا! املقدمة ابليوم اآلخر، ويريد أن يكون على هدًى اثبت، ومن الفاحلني، فليقل خريًا أو ليصمت

الكبرية، وفعل الشرط هو )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر(، ماذا يصري يف الدنيا  كلمة بسيطة: )فليقل خريًا أو 
ليصمت(، وهذا يعطي املسلم مدى خطورة الكلمة اليت يتكلم هبا، فإذا كنت هبذه املثابة من اإلميان ابهلل وابليوم 

من الكلمة اليت تتكلم هبا، وانظر ماذا تقول؛ ألنك ستسأل عنه، َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه  اآلخر، فانتبه! وحاذر
[ ، )فليقل خريًا أو ليصمت( ألن السكوت خري من الكالم بغري فائدة، واحلديث عن الكلمة 18رَِقيٌب َعِتيٌد ]ق:

ضرب املثل امللموس احملسوس، َمَثاًل َكِلَمًة طَيِنَبًة َكَشَجَرٍة طَيِنَبٍة اخلرية والكلمة السيئة ابب واسع، وهللا سبحانه وتعاىل 
َا ]إبراهيم: [، أكرب شجرة ميكن أن تثمر يف 25-24َأْصُلَها اَثِبٌت َوفـَْرُعَها يف السََّماِء * تـُْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي إبِِْذِن َرهبِن

يدًا، لكن هذه كل حني، ال خبصوبة الرتبة، بل إبذن رهبا؛ ولذا قالوا: السنة مرتني، إذا كانت الرتبة خصبة، والنوع ج
هي كلمة ال إله إال هللا، اللسان أخطر ما يكون على اإلنسان كما جاء يف حديث معاذ رضي هللا تعاىل عنه، عندما 

لم به  قال: ثكلتك قال له صلى هللا عليه وسلم: )احفظ عليك لسانك، فقال: اي رسول هللا! وإان ملؤاخذون مبا نتك
إال حصائد ألسنتهم !( وبعض السلف   -أو قال: على مناخرهم-أمك! وهل يكب الناس يف النار على وجوههم 

كان خيرج لسانه وميسكه ويقول: اتعبتين، ويف بعض اآلاثر أن اإلنسان حينما يصبح فكل األعضاء تناشد اللسان أن 
فينا! ويقول علماء الرتبية اإلسالمية: كل عضو خارجي مفتوح ما عدا  يقيها النار، وختاطب اللسان وتقول: اتق هللا

اللسان فعليه قفالن: فك األسنان والشفتان، ومع هذا يتفلت منهما، وقال صلى هللا عليه وسلم مبيناً خطر الكلمة: 
ولعل فيها هالكه! كالذين )إن العبد ليتكلم ابلكلمة ال يلقي هلا اباًل يهوي هبا يف النار سبعني خريفاً(، يستهني هبا 

تناولوا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكالم أهلكهم وأوبقهم، فقد يصاب اإلنسان ويقتل بكلمة يقوهلا 
بلسانه، وكما قالوا: جرح اللسان ليس له التئام، وجرح السنان قد يلتئم. ومن تعاليم اإلسالم تعويد هذا اللسان على 

منه، حىت ال ينطق بكلمة سوء ولو كانت يف حملها، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )ال  نطق اخلري، وزجره واحلذر
تلعنوا الشيطان، واستعيذوا ابهلل منه(، يقول بعض العلماء: هو ملعون فلن أتيت بشيء جديد، بل خياف عليك أن 

ت: )فإنه يتعاظم يف نفسه(، فال تعود تتعود هذا اللفظ فتوقعه يف غري حمله، فتبوء إبمثه عياذًا ابهلل! ويف بعض الروااي
لسانك النطق هبذه الكلمة، وإذا كان اإلنسان يتحرى قول اخلري أو يصمت عن الكالم، فلن يقع يف غيبة، ولن يقع 

 يف منيمة، ولن يقع يف كذب، ولن يقع يف تدليس، وكل املخاطر يتجنبها. 
  
 



  
 إكرام الضيف

   
املقدمة أيضاً: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(، إكرام الضيف من  أييت القسم الثاين من احلديث بتلك

مكارم األخالق واملروءة، والشخص كرمي املعدن ال شك أنه يؤثر ضيفه على نفسه، وغري خاٍف علينا قصة أيب طلحة 
نني رضوان هللا تعاىل عليهن حينما جاء ضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأرسل إىل بيوت زوجاته أمهات املؤم

أمجعني يسأل عن قرى للضيف، وكل واحدة تعتذر أبنه ليس عندها عشاء، هللا أكرب! زوجات رسول هللا وما عند 
واحدة منهن قرى للضيف!! ال إله إال هللا! فيقول صلى هللا عليه وسلم: )من يستضيف ضيفي الليلة وله اجلنة ( ، 

بيته، وقال لزوجه: أكرمي ضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالت: ليس  فقام أبو طلحة وأخذ الضيف إىل
عندي ما أكرمه، إمنا يوجد عشاء عيايل، وهي معذورة، فالنيب عليه الصالة والسالم يقول: )ابدأ بنفسك( ، فقال: 

دي إىل السراج  علليهم حىت يناموا، وإذا انموا فأحضري العشاء، فأجلس أان والضيف لألكل، وقومي أنِت واعم
كأنك تصلحينه فأطفئيه، وأان سأمد يدي مع الضيف ليشعر أين أشاركه األكل، وسأرفع يدي خالية من الطعام، 

وأوفر الطعام للضيف، فتطيع املرأة الكرمية زوجها، وتعني الزوج الصاحل على فعل اخلري، ومل تضع العقبات، ومل تتوجع 
فأكل الضيف وشبع، وابتوا جائعني! فماذا كانت النتيجة  ال خيفى على هللا ألطفاهلا، إمنا فعلت كل ما طلب منها، 

شيء، فهو عامل بكل شيء، مسيع بصري، فإذا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستقبل الرجل ويبتدئه بقوله: )لقد 
فحات املاضي ضحك ربنا من صنيعكما البارحة!( وهو صنيع ليس ابهلني، وحيلة لكن ملرضاة هللا. ولو قلبنا ص

لوجدان اليهود حيتالون على استحالل ما حرم هللا، حينما حرم عليهم الشحوم، مجلوها وأذاوهبا وابعوها، واشرتوا 
بثمنها ما أيكلونه، فلما أنكر عليهم قالوا: حنن ما أكلنا الشحوم أبدًا!! وملا منعوا من العمل يوم السبت، وامتحنوا 

[ احتالوا، فألقوا الشباك يوم 163انـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال أَتْتِيِهْم ]األعراف:ابحليتان ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيتَ 
اجلمعة، وعلقت فيها احليتان يوم السبت، وأخذوها يوم األحد، وقالوا: ما عملنا شيئاً يوم السبت! حيلة يتوصلون هبا 

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت إىل استحالل ما حرم هللا. وأما حي ُتْم َخيـْ لة ذاك الصحايب فليتوصل هبا إىل مرضاة هللا، حقاً قال هللا: ُكنـْ
[؛ لذلك قال صلى هللا عليه وسلم: )لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة(، ويف حديث 110ِللنَّاِس ]آل عمران:

دمنا خريًا من رب يضحك(. وأحذرك مث آخر أن رجالً قال: )أويضحك ربنا اي رسول هللا ! قال: نعم قال: ما ع
أحذرك! أن تفتح اجملال ملخيلتك وذهنك وتفكر كيف يضحك، ال تفكر يف ذات هللا، وال يتوجه السؤال إىل هللا 

لك، [، إمنا نثبت هلل ما أثبته لنفسه، وهو أعلم بذ11ابلكيفية أبدًا، لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى:
ونثبت هلل ما أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه ال أحد أعلم ابهلل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واألمساء 
والصفات توقيفية، قال اإلمام الشافعي رمحه هللا: نؤمن ابهلل، ومبا جاء عن هللا، على مراد هللا، ونؤمن برسول هللا، ومبا 

اد رسول هللا، واإلمام ابن تيمية رمحه هللا الذي ولد يف القرن السابع يقول: حنن أمران جاء عن رسول هللا، على مر 
إبميان إثبات، ال إبميان تكييف، وكما قال اإلمام مالك ملا سأله رجل عن االستواء: االستواء معلوم، والكيف جمهول، 

 واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأراك مبتدعاً أخرجوه عنا. 
  
  
  



 حد إكرام الضيف
  

يذكرون يف كتب الفقه أن للضيف ثالثة أايم، ولكن مىت  حينما ال يكون للضيف مأوى، أما يف املدن فإنه توجد فيها 
الفنادق، وشقق مفروشة، فليس من حق الغريب أن يطرق أي ابب ويقول: أعطين حق الضيافة ثالثة أايم!! نقول له: 

هناك، لكن إذا كان يف البادية ويف القرى، وليس هناك مأوى له، فيجب على أهل ال، أبواب الفنادق مفتحة عندك 
القرية كلهم، أن يستضيفوه ثالثة أايم. إذًا: مكارم األخالق يف اإلسالم قد تصعد إىل درجة الواجب، ومما جاء يف 

من أفضل خصال اخلري، وكما عهود أهل الصوامع، أهنم يـُْقرون من مير هبم يف الطريق، وكانوا يفعلون ذلك، والكرم 
يقول علماء األدب: الكرم يغطي كل نقيصة. ويقول علماء األخالق: الكرم والشجاعة صنوان، وال جتد كرمياً جباانً 
أبدًا، وال جتد شجاعاً خبياًل أبداً؛ ألن الشجاع: جيود ابلنفس إن ظن البخيل هبا واجلود ابلنفس أقصى غاية اجلود فإذا  

فهل سيبخل ابملال أو ابحليوان  ال، ومن حق الضيف على مضيفه أن يقدم له طعامه وشرابه، وأن كان جيود بنفسه 
يدله على موضع وضوئه، وأن حيضر له املاء وكل ما حيتاجه، ومن حق املضيف على ضيفه أال ينتقص طعامه، وأال 

 ا يذكره العلماء يف آداب الضيافة. يتكلم على نواقص وقعت عليه، وأن يسرت ما يرى من أهل البيت، إىل غري ذلك مم
  
 
  

 إكرام اجلار
   

القسم الثالث من احلديث هو أعظمها وأخطرها، قال عليه الصالة والسالم: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
فليكرم جاره(، حق اجلار عظيم يف اإلسالم، وال أعتقد أن هناك قضية أوسع منها، اللهم إال قضية بر الوالدين، 

ينبغي أتمل األحاديث الواردة فيما يتعلق ابجلار، ويف مقدمة اآلاثر الواردة يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال ف
زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(، وهذا احلديث مذكور يف كتب السنن كلها، ويف بعض الرواايت 

السالم مع أهلي حلاجة يريدوهنا، فوجدته قائماً مع رجل عن بعض األنصار قال: ذهبت إىل النيب عليه الصالة و 
حيادثه ويغاير بني قدميه من طول القيام حىت أشفقت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من طول القيام، مث قلت: 
اي رسول هللا! من هذا الرجل الذي أطال القيام معك  وهللا! لقد أشفقت عليك من طول قيامك، وأنت تغاير بني 

قدميك! فقال: )أورأيته ( قلت: نعم، قال: )هذا جربيل ال زال يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(، وقف طويالً 
 حىت جعل يغاير بني قدميه، وملاذا هذه الوقفة الطويلة ! ليوصيه ابجلار. 

  
 
  

 حق اجلار الكافر
   



: ) ُذحبت شاة يف بيته فقال لغالمه: أعط فالانً، -كما يف األدب املفرد للبخاري-قال عبد هللا بن عمرو بن العاص 
وأعط جاران اليهودي، فقال احلاضرون: اليهودي اي أاب عبد هللا   قال: نعم، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يوصي ابجلار، ويقول: )ال زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(. 
  
 
  

 أقسام اجلريان
  

 -األخوة اإلسالمية-ثة أقسام: القسم األول: اجلار املسلم القريب، وله ثالثة حقوق: حق اإلسالم اجلار على ثال
األخوة -. القسم الثاين: املسلم غري القريب، وله حقان: حق اإلسالم -صلة الرحم-وحق اجلوار، وحق القرابة 

غريه: له حق واحد، وهو حق اجلوار. ومما ، وحق اجلوار. القسم الثالث: اجلار غري املسلم، كيهودي أو -اإلسالمية
يروى يف ذلك أن اإلمام أاب حنيفة كان له جار يؤذيه، ويف يوم من األايم مل جيد عالمات اإليذاء اليت تعود عليها، 

فسأل عن جاره، فقالوا: إنه يف السجن، فسأل عن السبب  فقالوا: سجنه الوايل ألمر ما، فذهب إىل الوايل وشفع 
طلق هذا الشخص، ومل يعلم اجلار ابلذي شفع له، فجاءه أمر اإلطالق من السجن، فذهب يسأل ألي عنده أبن ي

شيء أطلقت  فقالوا: جاء جارك فالن، وشفع فيك، وعفا عنك الوايل، قال: جاري فالن!! وتذكر إيذاءه له، وكيف 
بعض شيوخنا يف املدينة، وهو الشيخ عبد  قابل إساءته ابإلحسان، فذهب يعتذر إليه، وعاهد هللا أال يؤذيه. ويذكر لنا

الرمحن اإلفريقي رمحه هللا، أنه كان يسكن يف املدينة، وأوالده يلعبون مع أوالد اجلريان، فتشاجر األوالد مع بعض، 
فجاء والد أحد األوالد وضرب ولد الشيخ، وذهب األوالد واشتكوا، فأخذ الرجل وحبس، ويف الظهر علم الشيخ 

ين الرجل  قالوا: حمبوس، فذهب بنفسه إىل الشرطة وقال: هذا ولدي، وأان وليه، وليس لنا دعوى بذلك، فقال: أ
على أحد. والذي يهمنا التأكيد على حقوق اجلار، سواء كان أجنبياً أو كان قريباً مسلماً، أو غري مسلم، وجاء عنه 

صلى هللا عليه وسلم أبن خادمه اليهودي  صلى هللا عليه وسلم أنه كان له خادم يهودي، فمرض هذا اخلادم، فسمع
مريض، فقال ملن عنده: )هلموا بنا نزوره(، سيد اخللق يزور خادماً يهودايً، فالعوام يقولون: اجتمعت فيه اخلستان،  
كونه خادماً، وكونه يهودايً، ولكن مكارم أخالقه صلى هللا عليه وسلم تطغى على هذا كله، فذهب ومعه أصحابه، 

م يف النزع، فقال صلى هللا عليه وسلم: )اي غالم! قل: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، فنظر الغالم إىل فوجد اخلاد
أبيه وكان عند رأسه، فقال األب للغالم: أطع أاب القاسم اي بين! فنطق ابلشهادتني ومات يف احلال، فقال صلى هللا 

 م صاروا أوىل به من أبيه؛ ألنه دخل يف مجاعة املسلمني. عليه وسلم ملن معه من أصحابه: تولوا أمر أخيكم(، ألهن
  
  
  

 حد اجلوار
   

من هو اجلار  ذكر البخاري يف األدب املفرد عن بعض السلف مرفوعاً وموقوفاً أنه إىل أربعني بيتاً، أربعني عن ميينك، 
رة قطرها أربعون بيتاً، فهي حد اجلوار، وأربعني عن يسارك، وأربعني من أمامك، وأربعني من ورائك، وإذا نظران إىل دائ



ولو نظران إىل جريان آخر بيت يف هذه الدائرة، لوجدان أن كل املدينة ستدخل يف اجلوار، وال يبقى يف املدينة العظمى 
ر، بيت إال وله جريان إىل أربعني بيتاً، وحد اجلوار يشمل القرى، فكل قرية جماورة للقرية األخرى هلا عليها حقوق اجلوا
وكذلك حد اجلوار يشمل الدول واألقطار، فتدخل كل دول العامل حتت هذا احلديث، ولو أدى كل جار حق جاره، 

 لكان العامل كله متواصاًل كخيوط الشبكة. 
 
 
  

 من األوىل حبق اجلوار 
  

عندي جاران، فلمن األوىل حبق اجلوار األقرب، كما جاء يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: اي رسول هللا! 
أهدي منهما  قال: )ألقرهبما ابابً(. مباذا يكرم اجلار  إذا رجعنا إىل مصاحل اجملتمع، جند كل إنسان يعمل جللب نفع 

له، ولدفع ضر عنه، فكل ما فيه نفع جلارك فيجب أن تبذله له ما استطعت، وكل ما فيه مضرة عليه فمن حق جارك 
قال:  -الشرطة-بن مسعود رجاًل جيري فقال له: ما لك  قال: أستدعي الشرط عليك أن تدفعه عنه؛ وهلذا رأى ا

ملاذا  قال: جلاري، قال: ما به  قال: يشرب اخلمر، قال: هل نصحته  قال: ال، قال: ارجع فانصحه أواًل بينك 
ال جتوز إساءته يف وبينه، فمن حق اجلار النصيحة. ومن حق اجلار على جاره أن حيفظ له ماله، كما حيفظ مال نفسه، ف

دوابه ومتاعه، ذكر البخاري يف األدب املفرد أن امرأة جاءت إىل عائشة رضي هللا عنها وقالت: إن أحداان يطلبها 
فهل عليها من شيء  قالت: نعم، لو دعاها زوجها وهي على رأس جبل،  -إما مريضة وإما متعللة-زوجها فتمتنع 

وار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فراشه، وكان رسول هللا صلى هللا لكان عليها أن جتيب، وأحدثك أين كنت جب
عليه وسلم صائماً، وعندي قدح شعري، فطحنته وصنعت قرصاً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان من عادته إذا 

يه وسلم إىل فراشه، خرج أن يقفل الباب معه، فخرج وترك الباب مفتوحاً، ودخلت داجٌن جلاران، مث جاء صلى هللا عل
وجئت جواره، فنهضت الداجن إىل قرص الشعري فنهضت إليها، فقال: )على رسلك اي عائشة! خذي ما أدركت من 

 -وهي الشاة-قرصك، وال تؤذ جارك يف شاته(، فهذا قرص واحد، والرسول صائم، ومنتظر للمغرب، وأتيت الداجن 
ذيها، فقال: ال، ال، ابلرفق، )خذي ما أدركت من قرصك، وال وختطف القرص، وعائشة أخذته منها، وأرادت أن تؤ 

تؤذ جارك يف شاته(، وهذا يعين أن دواب جارك لو جاءت لزرعك، أو دخلت بيتك، فال تؤذها، وإمنا كف أذاها 
عنك ابلرفق. إذا كان احلفاظ على اجلوار إىل هذا احلد، فكيف يكون ما عدا ذلك ! لو غضب جارك عليك، لو 

ك، ال تبادر ابالنتقام. إذًا: حقوق اجلار من احلقوق االجتماعية العامة اليت جيب أن تكون بني األسر والبيوت أساء إلي
واألفراد، لريتبط اجملتمع كله بعضه مع بعض، وهذا اجلوار ليس يف البيوت فقط، بل حىت يف الدكاكني ويف الوظائف 

: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره(، أن من مل والعمل.. إخل. واملفهوم من قوله صلى هللا عليه وسلم
يكرم جاره، ومن مل يكرم ضيفه، فليس إميانه مكتماًل ابليوم اآلخر، وكذلك من مل حيفظ لسانه! اخلالصة: هذا احلديث 

احلذر من من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم، وينبه فيه عليه الصالة والسالم على نقاط ثالث: حفظ اللسان، و 
مساوئه قدر املستطاع، وأال يتكلم العبد إال فيما هو خري، وكذلك ترابط اجملتمع وأتمني السبيل لذلك إبكرام اجلار 
وإكرام الضيف، ونسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون 

 سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، والسالم عليكم ورمحة وهللا وبركاته. أحسنه، وصلى هللا وسلم وابرك على



  
  
  

 احلديث السادس عشر -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )إن رجاًل قال للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم: )أوصين...(
 
...... 
 

 التعليم ابلسؤال واجلواب
  

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد األولني واآلخرين، سيدان بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل 
ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: ]عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: )أن رجالً قال للنيب 

رواه البخاري [. إن هذا احلديث  صلى هللا عليه وآله وسلم: أوصين، قال: ال تغضب، فردد مراراً، قال: ال تغضب(
النبوي الشريف من أبني وأظهر األدلة على أنه صلى هللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم، وذلك أنه حديث يف كلمة 
دخل عليها حرف النفي، ومدلوهلا ومعطياهتا يعجز اإلنسان أن يوفيه حقه. عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: )أن 

لرجل  ال يعنينا، ألنه صحايب، والراوي صحايب، واحلادثة وقعت بني يدي رسول هللا صلى هللا رجاًل(، من هو هذا ا
عليه وسلم، واجلواب مسعه أصحابه رضي هللا تعاىل عنهم. رجل صحايب سأل النيب، وهذه نعمة كربى على أصحاب 

إال ويهرعون إىل رسول هللا صلى رسول هللا، فما إن تعرض هلم حاجة، أو يقعون يف مشكلة، أو تتجدد هلم األحداث 
هللا عليه وسلم يسألونه فيجابون. والسؤال واجلواب من أعلى أساليب التعليم والرتبية، وقد جاء هذا األسلوب يف  
كتاب هللا، واعلم أن السؤال إما أن يكون عن حاجة واستفهام وطلب املعرفة، وإما عن تعنت وتعجيز، وكل ذلك 

هللا سبحانه أجاب على تلك األسئلة كلها، وجاء عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه جاء يف القرآن الكرمي، و
قال: )إن هذه األمة أقل األمم سؤااًل لنبيها، سألوه اثين عشر سؤااًل(، واملتتبع هلذه األسئلة يف كتاب هللا جيدها عملية 

 واقعية إال ما تدخنل فيها عنصر اليهود. 
  
  
  

 ملذكورة يف القرآنأسئلة الصحابة ا
  

[ سألوه مرتني: مرة بنوعية 215فمن األسئلة العملية اليت جاءت يف القرآن: قال هللا: َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ]البقرة:
املال،   [ أي: ليس كل219اإلنفاق، ومرة مبصرف هذا اإلنفاق، فقال هللا: َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو ]البقرة:

[، قالوا: )َوال ُتْسرُِفوا( يف احلق الذي 141كما جاء يف قوله تعاىل: َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسرُِفوا ]األنعام:
خترجونه، فال تتصدقوا بكل الثمرة، فترتكون األهل والولد جياعاً، وقيل: )َوال ُتْسرُِفوا( راجعة على األكل املتقدم 



ا بدون إسراف، بل بتوسط، وكما قال هللا: َوال جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط ذكره، أي: كلو 
[، فبني هللا 215[ والسؤال اآلخر: ُقْل َما أَنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن ]البقرة:29فـَتَـْقُعَد َمُلوًما حَمُْسورًا ]اإلسراء:

-[ 222صناف الذين هم أحق ابلبداءة واألولوية، وهو أمر عملي. وقال هللا: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ]البقرة:األ
[. وقال: َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر 222ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِنَساَء يف اْلَمِحيِض ]البقرة: -وهو أمر خيالط البيوت

ُه َأْكبَـُر ِعْنَد اَّللَِّ ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمنْ احْلََراِم ِقَتاٍل 
َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل ]البقرة: اَمى ُقْل ِإْصالٌح هَلُْم َخرْي [ وهذه أمور واقعية. وقال: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـتَ 217َواْلِفتـْ

َوِإمْثُُهَما  [ واليتيم فرد من اجملتمع. وقال: َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 220]البقرة:
َيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فـَُقْل يَنِسُفَها َريبِن َنْسًفا [، فقارن بينهما ورجح اإلمث. وقال: وَ 219َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما ]البقرة:

 [، وهنا قال: )فـَُقْل( ومل يقل: قل. 105]طه:
  
  
  

 من أسئلة املشركني املذكورة يف القرآن
  

ان وقد دل اليهود املشركني على أسئلة التعنت والتعجيز ملا جاء املشركون إىل اليهود فقالوا: أنتم أهل كتاب  فأعطو 
شيئاً نسأل به هذا الرجل لنسكته، فقالوا: سلوه عن ثالث: عن رجل يف سالف الزمن خرج من املشرق إىل املغرب، 
ما شأنه  وعن فتية آمنوا برهبم وخرجوا، ما شأهنم  وعن الروح  فإن سكت عن اجلميع فهو كاذب فشأنكم به، وإن 

وه، وجاءت اإلجابة بقدر السؤال: َأْم َحِسْبَت َأنَّ أجابكم عن بعضها وسكت عن بعضها فهو صادق، فجاءوا وسأل
[، وبنين سبحانه قصتهم وقال: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل 9َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعَجًبا ]الكهف:

[، وكان رجالً يف سالف الزمن، 83اْلَقْرنـَنْيِ ]الكهف: [، وقال: َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي85الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريب ]اإلسراء:
والرسول صلى هللا عليه وسلم مل يقرأ التاريخ، ومل يعاصره، ومل يبلغه عنه شيء، فقص هللا قصته للتحدي ولإلعجاز، 

أَتْـُلوا وسؤاهلم ليس عن رغبة يف فائدة يتحصلون عليها من وراء هذا السؤال، فجاء اجلواب دون كل األسئلة: ُقْل سَ 
[، أي: سأقرأ وحياً ينزل علين، ويكون هذا الذكر ابقياً إىل األبد: ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأَلْرِض 83َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا ]الكهف:

َناُه ]الكهف: [ إىل آخر السياق، وفيها طوافه من املشرق إىل املغرب، وما كان منه يف الطرفني، وما فعل مع 84َوآتـَيـْ
 وج ومأجوج، إىل آخر قصته وفيها ما مل يكن عند اليهود من خربه يف ذلك.أيج
  
  
 

 سؤال النيب عليه الصالة والسالم ألصحابه
   

وقد يكون السؤال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه، ليفتح الذهن، وخيترب الذكاء، وجيعلهم يتطلعون إىل 
ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أخربوين بشجرة تشبه املسلم ال اجلواب، ويفتشون عن اإلجابة، وقد جاء أ

يتحات ورقها( قال ابن عمر : وأخذ الناس خيوضون يف شجر البوادي، وخطر ببايل أهنا النخلة، واستحييت أن أتكلم 



ل كشفها عندما مع كبار الناس، فقال له أبوه: وهللا! لو كنت تكلمت هبا، هلو خري يل من الدنيا وما فيها، والرسو 
ما  -وهذا سؤال استفهام-عجزوا عنها فقال: )هي النخلة(. وقال صلى هللا عليه وسلم لـمعاذ : )اي معاذ! أتدري 

حق هللا على العباد  وما حق العباد على هللا (، والرسول صلى هللا عليه وسلم يسأل معاذاً : )أتدري (، وهو يعلم أن 
، فلماذا السؤال وهو يعلم أنه ال يعلم اجلواب  يقولون: حينما أيتيك جواب عن معاذًا ال يدري، ومن له علم بذلك

قضية عابرة مير اجلواب بسمعك عابرًا، ولكن حينما ُتسأل وأنت ال تعلم، تتفاعل يف نفسك وتطلب اجلواب واملعرفة 
ا نعلم مجيعاً أن معاذاً فال جتد، فتقف وكلك استعداد لتلقي وقبول اجلواب الذي أيتيك، فريسخ يف قلبك. ومن هن

تشوق إىل اجلواب، فأخربه صلى هللا عليه وسلم بعدما استجمع حسه وقواه لتلقي اإلجابة، فقال: )حق هللا على 
 العباد كذا، وحق العباد على هللا كذا(. 

  
 
  

 سؤال الصحابة لزوجات النيب عليه الصالة والسالم
   

 عليه وسلم، ويرسلون مع زوجات رسول هللا أسئلة مما يتعلق بشأن وقد كان الصحابة يسألون رسول هللا صلى هللا
البيوت، فكان السؤال واجلواب أقوى وسيلة لتلقي أصحاب رسول هللا العلم عن هللا وعن رسول هللا وعن زوجات 

 أهله رسول هللا. وكان عمر رضي هللا تعاىل عنه يف مسجد رسول هللا فاختلف عنده رجالن من الصحابة، فيمن أييت
فيكسل ومل ينزل، أيغتسل، أم ال  فقائل يقول: ال غسل عليه، حلديث: )إمنا املاء من املاء(، وقائل يقول: عليه 

اي -الغسل حلديث: )إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل(. فسأل علياً رضي هللا تعاىل عنه: ما تقول أنت 
تسأل غريي، دونك زوجات رسول هللا فأرسل إليهن وسلهن،  يف هذه املسألة  فقال علي : ال تسألين وال -علي!

فريسل إىل عائشة رضي هللا تعاىل عنها، فأخربهتم أبن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذلك ويغتسل، قالت: 
ن مسعت ومسعته يقول: )إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل أنزل أو مل ينزل( ، فرجع الرسول وأخرب عمر ، فقال: لئ

أحدًا يقول: ال غسل عليه، ألجعلنه مثلة لغريه، وانتهى اخلالف، وقال ُأيب : اي أمري املؤمنني! ال تعجل، أان أخربك عن 
 هذا: يف ابدئ األمر مل يُعزم علينا ابلغسل، مث يف آخر األمر عزم علينا به.

  
  
 

 البحث يف سبب اخلالف من وسائل ترجيح الرواايت
  

ناهج البحث يف سبب اخلالف، وترك التعصب للرأي، ومجع األحاديث بعضها مع بعض، فالذين وهذا منهج من م
قالوا: ال غسل، دليلهم ما كان يف أول األمر، والذين قالوا ابلغسل، دليلهم ما استقر عليه األمر بعد ذلك، وال مانع 

فيما يتعلق ابلصائم يف رمضان إذا أصبح  يف ذلك. ويف زمن مروان بن احلكم ، وهو أمري على املدينة، اختلفوا عنده
واجلنابة أثر من الوطء، فهل األثر له فعل املؤثر،  -أي: أجنب ابلليل، ومل يغتسل حىت طلع الفجر وهو جنب-جنباً 

وصيامه ابطل ألنه أثر اجلنابة، واجلنابة تبطل، أم ال  فتساءلوا، وقال قائل: إن أاب هريرة أخربين أنه ال صيام له، 



ل رجالً إىل أم املؤمنني عائشة وسأهلا: فقالت: )كان صلى هللا عليه وسلم يصبح جنباً من مجاع ال احتالم فأرس
ويصبح صائماً(، فأرسل الرجل إىل أيب هريرة ، وهو بوادي العقيق، ليسأله عن رأيه، وخيربه مبا قالت أم املؤمنني، وهذا 

ا إىل أيب هريرة وأخربوه، قال: أوقالت ذلك  قالوا: نعم، قال: منهج عملي يف تتبع اخلالف يف الرواايت، فلما جاءو 
أان أخربين خمرب، يعين: ما مسعت ذلك مباشرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فهل ترجح رواية من قال: أخربين 

اخلالف  خمرب، أو رواية عائشة عن رسول هللا  هكذا يكون ترجيح الرواايت، وهذا منهج عملي ملعرفة الراجح من
 فيما يصلنا من الرواايت املتعارضة يف الظاهر. 

  
 
  

 طلب الصحابة للوصية من رسول هللا من وسائل التعلم
  

فأصحاب رسول هللا يسألونه عن احلالل واحلرام، ويطلبون منه التوجيه يف كل ما يعرض هلم، وهذا الرجل طلب من 
عض الرواايت أنه أبو الدرداء ، وقال: )اي رسول هللا! أوصين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النصيحة، وجاء يف ب

وأوجز(، أي: أوصين بوصية وال تكثر لعلي أعقل، أو لعلي أحفظ، والوصية من وصى، واملادة اللغوية َوِصَي، وصية، 
 مادهتا، على وزن فعيلة، والوصية من َوِصَي، فحروف مادهتا: الواو والصاد والياء. وجتد كلمة أخرى شبيهة هبا يف

وهي: َوَصَل، فالواو والصاد موجودَتن يف الكلمتني، وختتلف الوصية من أهنا تنفرد ابلياء، والوصل ينفرد ابلالم. 
يقول علماء فقه اللغة: إذا وجدت كلمتان تتفقان يف أكثر احلروف، وختتلفان يف حرف واحد، فبينهما صلة قرابة، 

ختلفني، وميثلون لذلك بقوهلم يف اللغة: َخَْبَ وَغَْبَ، فاخلْب هو: التقصري من والفرق بينهما هو الفرق بني احلرفني امل
طول الثوب، والغْب: النقص يف القيمة، فيقال: فالن مغبون يف السلعة، أي: اشرتاها بعشرة وهي تساوي مخسة، 

يف مخسة ذهبت  فنقص عليه من الثمن وصار بدون مقابل، أو ابع السلعة خبمسة وهي تساوي عشرة، فهذا ُغْب
عليه، فالغْب واخلْب كالمها يشرتك يف معىن النقص. لكن اخلْب: يف نقص الثوب وتقصريه، والغْب: يف نقص القيمة 
وتقديرها. ومن دقة اللغة العربية وبالغتها أهنم غايروا بني الغني واخلاء، فنظروا إىل أن الغني أدخل يف احللق، واخلاء 

وهي: اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء، فلما كان الغْب أمرًا معنوايً، والغني  أظهر، وكلها من حروف احللق،
أدخل يف احللق، جعلوا الغني مع الغْب من النقص املعنوي، وملا كان اخلْب يف احملسوسات، جعلوا اخلاء اليت هي أظهر 

ُ  من الغني يف املعىن امللموس. إذًا: وصى ووصل متقاربتان، و الوصية صلة للموصى إليه، ولذا قال هللا: يُوِصيُكُم اَّللَّ
ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبنَي ]البقرة:11يف َأْوالدُِكْم ]النساء: [، والوصية للوالدين 180[، وقال: ِإْن تـََرَك َخيـْ

اي رسول هللا! تقول: أوصيك اي واألقربني هي صلة هلم مبا يوصي به، ومن هنا فمعىن: أوصين، أي صلين مبعروفك 
 فالن! أي: أصلك خبري وأمنحك إايه.

  
  
  

 من وصااي الرسول عليه الصالة والسالم
  



الوصية صلة ملن توجهت إليه، سواء وصااي هللا خللقه أو وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته، وال تصدر الوصية  
د عدوًا يوصي عدوه، إمنا جتد املوصي هو الصديق املشفق القريب،  بني الناس إال يف معرض الشفقة والرمحة، فال جت

كما قال صلى هللا عليه وسلم لـمعاذ : )اي معاذ إين أحبك(، فقدم قوله: )إين أحبك( ومن حمبته قال له موصياً: )ال 
تعاىل عنها تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم! أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(، وكانت فاطمة رضي هللا 

تعمل على الرحا حىت اشتكت من أثرها يف يديها، فسمع علي أن النيب جاءه سيب فقال هلا: اذهيب ألبيك ليمنحك 
خادماً، فجاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال )ما الذي مينعك أن تعملي مبا أوصيك به  ال تدعي دبر كل 

، أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني( ووصية صالة أن تقويل: اي حي اي قيوم! برمحتك أستغيث
الرسول لـفاطمة أخص من وصية أي والد لولده؛ ألن الوالد هنا ليس ككل الوالدين، والولد ليس ككل األوالد، وقد 

 قال: )فاطمة بضعة مين(. إذًا: الوصية مصدرها الشفقة والرمحة وحب اخلري. 
  
  
  

 من تضييع كثريهاستيعاب قليل العلم خري 
 

هنا أبو الدرداء أتى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلب منه أن يوصيه، فبماذا أوصاه  هناك قال لـمعاذ : )ال 
تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم! أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(، وهناك وصااي عديدة لرسول هللا 

منا يف هذا املوقف وصيته هلذا الرجل الذي طلب وصية رسول هللا، وحتفظ يف صلى هللا عليه وسلم أبمور متعددة، ويه
طلب الوصية فقال: ال تكثر علين لعلي أعقل، واملراد ابلعقل هنا: اإلدراك، واحلفظ، قال صلى هللا عليه وسلم: )من 

رة احلفظ، كما جاء يف احلديث: يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين(، ومل يقل: حيفظه؛ ألن الفقه هو: الفهم، والفهم مث
)رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه(. فالنيب صلى هللا عليه وسلم حتقيقاً لرغبة السائل مل يكثر، فقال: )ال تغضب(، 
فكأن لسان حال السائل يقول: أهذه الوصية اليت جئت من أجلها، وتعبت ألسألك، وأهتم لذلك، مث تقول يل: )ال 

ل هللا! أوصين، قال: ال تغضب(. ويف بعض الرواايت أنه جاءه عن ميينه مث جاءه عن يساره تغضب(، فكرر: )اي رسو 
مث جاءه من أمامه، قال: )أال تعقل! ال تغضب(، ويف بعض الرواايت أنه قال: أوصين، علمين حسن اخللق، فقال: 

ه كلمة كل من يسمعها )ال تغضب(، وكل الرواايت جاءت ابلتأكيد على عدم اإلكثار، فقال: )ال تغضب( فهذ
يتقاهلا، ويف بعض الرواايت أن السائل قال: )فتأملت يف الغضب فوجدت تركه ترك الشر كله(. ويف بعض الرواايت: 

)فتأملتها فإذا هي جامعة اخلري كله(، هذه الكلمة يقف عندها علماء األخالق، كما فعل ابن مسكويه ، ويقف 
 ر فعل الغضبان، ويقف عندها علماء الرتبية والتوجيه. عندها علماء التشريع يف الفقه، يف آاث

  
   
  

 هتذيب اإلسالم للغرائز
   



فالغضب غريزة، واألخالق جمموعة غرائز، مثل: احللم والغضب والشجاعة واجلْب والكرم والبخل، فكل هذه غرائز 
لينتزع الغرائز، ولكن جاء ليهذهبا،  جبل عليها اإلنسان، وال ميكن إلنسان أن يغري غريزة يف نفسه، واإلسالم ما جاء

ولذا ملا جاء وفد عبد القيس من البحرين، تسارعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأتخر أشج عبد القيس، 
فجمع الرواحل وعقلها، ومجع املتاع وحفظه، مث جاء إىل عيبته، وأخرج حلته، ولبس أحسن ثيابه، مث جاء إىل النيب 

سلم يف املسجد الشريف، فهو قد أتخر عن أصحابه، بينما أصحابه أول ما وصلوا املدينة أسرعوا صلى هللا عليه و 
إىل رسول هللا، حيث جاءوا من مسافة شهرين لريوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويف قلوهبم احملبة العظيمة، 

خر، فلما رآه صلى هللا عليه وسلم قادماً، واألشواق الكبرية لاللتقاء برسول هللا عليه الصالة والسالم، لكن هو أت
أفسح له مكاانً جبواره، وقال له: )إن فيك خصلتني حيبهما هللا ورسوله: احللم واألانة، فقال: اي رسول هللا! خلق ختلق 

ن تنتزع، به أم جبلة جبلين هللا عليها  قال: بل جبلة جبلك هللا عليها( واجلبلة: اخللقة. إذاً: الغرائز جبالت ال ميكن أ
واإلسالم ما جاء لينتزع الغرائز ولكن جاء ليهذهبا، ويقال: إن الغضب حمله القلب، وهو غريزة سبعية، فاألسد 

يغضب، وكٌل من الرمحة والرضا غريزة إنسانية وحيوانية، وحملها الكبد كما يقولون، والفكر واإلدراك والذاكرة والرتيث 
 دماغ أو يف القلب  هذه مسألة خمتلف فيها بني الفالسفة والفقهاء. ......والتعقل حملها العقل، وهل العقل يف ال

  
 
  

 يف اإلنسان ضابط لغرائزه
  
متيز اإلنسان بغريزة العقل وقالوا عنه: حيوان انطق، أي: مفكر، واشرتك مع احليواانت يف غريزتني: الغضب يف  

يوانية كان كالسبع، وإذا غلب على اإلنسان جانب السبعية، والرمحة والصلة، فإذا غلب على اإلنسان جانب احل
العاطفة كان أقرب إىل عامل آخر هو عامل املالئكة، والذي يتحكم يف ذلك هو العقل، كما قال عنه صلى هللا عليه 

ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب(، ولذا قال  -أي الذي يصرع الناس-وسلم: )ليس الشديد ابلصرعة 
من ميلك نفسه عند أربع: الرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب، أعتقد أنه  -فعالً -القوي الناجح التقي  ابن املبارك :

ال يقوى على هذا إال األبطال، فالرغبة: حينما ترى موضع الطمع؛ جتلد، اصرب، ال تندفع، يقول الشاعر: إذا مدت 
صلى هللا عليه وسلم مدح األنصار بصفة كاملة،  األيدي إىل الزاد مل أكن أبعجلهم إذ أجشع القوم أعجل والرسول

فقال: )إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع(، قياس عجيب، ومقابلة بديعة، عند الطمع حينما تستشرف 
النفوس، وعند العطاء، وعند وجود اخلري، حينما يتطلع كل إنسان ليحصل على أكثر ما يكون؛ يقلون، وال ظهور 

ستغناًء، وعند الفزع والنجدة يكثرون، الواحد منهم كعشرة من غريهم، وهللا امتدحهم يف قوله: َوالَِّذيَن هلم، تعففاً وا
ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّ  ى أَنـُْفِسِهْم ا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعلَ تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإِلميَاَن ِمْن قـَ

[. 9شر:َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه  يوقى هذه الغريزة وهي شح النفس فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]احل
وامتالك النفس عند الشهوة، كحديث النفر الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار، وجاءت الصخرة وسدت عليهم 

، فما أجناهم هللا إال بعد التوسل خبالص أعماهلم، ال بزيد وال بعمرو، فلم يكن يعلم مبكاهنم أحد، وال يقوى فم الغار
خملوق على إسعافهم، فقاموا وبينوا لنا الطريق السليم يف التوسل إىل هللا، وهو التوسل ابلعمل الصاحل، فيتوسل 

تقدميهما على أوالده، ويتوسل اآلخر هبذا املوقف اخلطري حيث أحدهم إبيتاء األجري حقه، ويتوسل اآلخر برب والديه و 



قال: إنه كانت يل ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما حيب الرجل املرأة، فراودهتا عن نفسها فامتنعت، فأخذهتا سنة من 
احلاجة،  السنني اجملدبة، فجاءت تطلب عشرين دينارًا، فقلت هلا: أعطيك على أن ختلي بني وبني نفسك!! مث دفعتها

قال: فلما أجابت وجلست منها جملس الرجل من املرأة، غطت وجهها حياًء وقالت: اي هذا! اتق هللا وال تفضن 
اخلامت إال حبقه، فقمت عنها وتركت هلا الداننري، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه، 

يب! لو جيء )بونش( ليقيم اإلنسان وهو حتت أتثري فتدحرجت الصخرة، وخرجوا ميشون يف الفضاء، موقف عج
رغبته وشهوته ما استطاع أن يرفعه إال وهي معه، ولكن خمافة هللا أيقظت فيه الضمري عندما قالت له: )اتق هللا(، 

وتقوى هللا هي كل شيء. فليملك اإلنسان نفسه عند الشهوة، وعند الغضب كذلك، ففي هذا احلديث قال عليه 
سالم: )ال تغضب(، ويف بعض الرواايت: )ال تغضب فإن كثرة من يف القبور من الغضب( نعم، فتشوا، الصالة وال

وشكلوا جلاانً، وكل منكم يسأل: هل طلق زوج زوجته إال بغضب ! وهل قتل القاتل إال بغضب ! وهل اغتصب 
 غاصب مغصوابً إال بغضب ! وهل اعتدى إنسان على إنسان إال بغضب ! 

  
  
 

 لغضبأنواع ا
  

الغضب هو الدافع لكل شر، والعبد إذا غضب خرج عن طوره، ومل يعد يعقل. أذكر قبل حوايل عشرين سنة أين  
كنت قرأت مقاالً لبعض األطباء، يقول: الغضب ثالثة أقسام: غضب أخضر، وأسود، وأمحر. الغضب األخضر: 

كون ملصلحته، فالرسول صلى هللا عليه وسلم وهو ممدوح ومطلوب، وذلك إذا كان حلرمات هللا، ويكون يف حمله، وي
يشفع يف املخزومية اليت  -حب رسول هللا وابن حبه-)كان إذا رأى حرمات هللا تنتهك يغضب هلل( فلما جاء أسامة 

سرقت، غضب وقال: )أتشفع يف حد من حدود هللا  وهللا! لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها!( فكان 
اً، كما قالوا لـعبد هللا بن عمرو بن العاص : إنك تكتب كل أحاديث رسول هللا وهو بشر يغضب وال يقول إال حق

يغضب ويرضى، فذهب إىل رسول هللا فقال: اي رسول هللا! يقولون: كذا ، وكذا، قال: )اكتب كل ما مسعت، وهللا! 
لتوافه الذي يثري اإلنسان لكنه إين ال أقول إال حقاً يف غضب أو رضا(. والغضب األمحر هو: الغضب على األشياء ا

يف حدود التمكن. والغضب األسود هو: الذي يعمي البصرية ويطمس البصر، ويذهب عن اإلنسان إدراكه، وال 
يدري ماذا يفعل  فيضر نفسه، وهذا القسم من الغضب قد يرجع على صاحبه ابألذى، فقد يصاب بنزلة معوية، 

ليه ضرس، وقد تثور عليه عينه، وأقل آاثره أن يصاب بصداع شديد، فتتضرر أعصاب املعدة فيمرض، وقد يثور ع
 وقد حيصل عليه شلل يف املخ. 

  
  
  

 ضرر الغضب على البدن
   



وحدثنا بعض مشاخينا قصة حدثت قبل حوايل ثالثني أو مخس وعشرين سنة، قال: كان فالن ميشي معي، ويف ميدان  
قضية كذا، وذكرها، وكان منفعاًل للغاية، وأان أقول له: ال تعجل، الزمن  كذا من مدينة كذا، ومسامها، وكنا نتحدث يف 

كفيل بكذا إن شاء هللا الصرب مجيل، وهو منفعل إىل أقصى حد، وجئنا لنعرب الطريق، وامليدان دائرة كبرية، ونريد أن 
وقال: خذ بيدي!  نعرب من الرصيف األمين إىل الرصيف األيسر، ويف منتصف الطريق ويف زمحة السيارات توقف

فانتهرته وقلت: ليس هذا وقت املزح! ابتعد عن السيارات، فقال: مل أعد أبصر! فنظرت إىل عينيه، ومها قائمتان، 
فنهرته وسحبته، فقال: أقسم ابهلل! إين ال أراك! وبكى، فذهبنا مسرعني إىل طبيب خمتص، ودفعنا أجرة كشفيته 

وحااًل بعد الكشف املستعجل على العينني أمر الطبيب بتهيئة غرفة  -واملستعجل يدفع مااًل مضاعفاً -مضاعفة 
العمليات حااًل وقال: قبل ساعتني جيب أن تنتهي، قال صاحبه: أخربين أيها الطبيب! ما الذي حدث  قال: انعزلت 

دما ينقطع يتوقف الشبكة القرنية عن حملها، أي: التوصيلة اليت بني العني والدماغ انفصلت، مثل التيار الكهرابئي عن
اجلهاز حاالً، قال: ما السبب اي دكتور  قال: أخربين أنت، ما الذي كان يفعل صاحبك قبل أن أتيت به  لو أتخرت 
ساعة جلف العرق وذهبت العني، فما الذي كان يفعل  قال: ال شيء، غري أان كنا منشي ونتحدث، وفجأة أوقفين، 

يف كذا وكذا وكذا، قال: أكان منفعالً للغاية  قال: نعم، يف أشد  قال: فيم كنتما تتحداثن  قال: كنا نتحدث
الغضب، قال: هذا االنفعال هو سبب فصل الشبكة القرنية!! إذًا: عليك أال تغضب لتسلم من األمراض، فبالغضب 

من مراكز  قد تنفجر الطبلة يف األذن، وقد تتخلخل األسنان، وقد ينشل املخ لسرعة التفكري وقوته، وقد يتعطل مركز
املخ فينشل عضو من أعضاء اجلسم، فال تغضب، فإن كثرة من يف القبور من الغضب. إذا كان الغضب غريزة وهذه 
أخطاره، فهل نتخلص من غرائزان  ال، ليس املراد بقوله: )ال تغضب( أن تنتزع هذه الغريزة من نفسك، وأن تتجرد 

ص امليت ال يغضب ابلكلية، فالغضب دليل اإلحساس، من إحساسك، ال، فإن الغضب من شيمة الرجال، والشخ
لكن إذا أحسست بدوافع الغضب، فال تسرتسل معه، وال تستجب لدعائه، فإذا غضبت من إنسان فالنفس تدعوك 

إىل البطش وإىل االنتقام، فال تنفذ ما يدعوك إليه الغضب، إذاً: ليس املراد بقوله: )ال تغضب( أن تكون ميتاً، 
اعتدي عليه فإنه يغضب لنفسه، وليس معىن ذلك أن تسلب نفسك اإلحساس ابلغضب، ولكن معناه: فاحليوان لو 

أنك ال متكنه من نفسك، معناه: أنك ال تستجيب لنزعات الغضب. فكيف نعاجل الغضب  ثبت عنه صلى هللا عليه 
احمهما هللا! يستبان أمام رسول وسلم أنه كان يف جملسه، وقام رجالن يستبان، كل واحد منهما يسب الثاين، وأقول: س

هللا! فغضب أحدمها جدًا حىت انتفخت أوداجه، وامحرت عيناه. وهذا هو أثر االنفعال، فإذا انتفخت األوداج 
فمعناه: أن الدم جيري بكثرة يف العروق، هناك أوردة شعرية دقيقة مثل الشعرة تغذي ما حتت جلدك، فإذا ما غمزت 

جسدك فإنك حتس به؛ ألن خلية اإلحساس موجودة، واخللية يغذيها الدم، والشعرة بطرف الدبوس يف أي حمل يف 
يغذيها عرق مثل الشعرة حتتها. إذًا: هناك أوردة شعرية يف اجلسم، وأكثر ما تكون وأدق ما تكون حتت حاجب العني، 

لعروق الدقيقة ال حتتمل ويف الدماغ، فإذا زادت كمية الدم يف العروق، وزاد القلب يف ضرابته ودفعاته، فتلك ا
كما يقول أطباء -الضغط العايل فتنفجر، فيتعطل املخ، فالرجل املذكور انتفخت أوداجه وامحرت عيناه؛ ألن العني 

فيها ما يقرب من مليون خلية تنقل األلوان إىل املخ، فالعني أسرع ما تكون أتثراً عند الغضب، فقال صلى  -العيون
ل الرجل: )إين ألعرف كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم(، هللا عليه وسلم ملا رأى حا

فسمعها رجل فذهب ومهس هبا يف أذن ذاك الرجل، فقال: أجمنون أان ! ما قبلها وهو غضبان، ولو كان مالكاً لنفسه 
 لسمع وعمل مبقالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

  



  
  

 عالج الغضب
  

الوسائل اليت يتم هبا عالج الغضب وإسكات ثورته ابلتدرج: أواًل: ذكر هللا، وخاصة هذا الذكر الوارد. اثنياً: ومن 
جاء يف احلديث: )الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، فأطفئوه ابملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ(، واحلكمة 

فيهدأ، فإن مل يذهب فليغتسل. اثلثاً: إذا كان قائماً  أنه إذا توضأ حبس الغضب يف أطرافه، فلم جيد له منفذاً 
فليجلس، وإذا كان جالساً فليضطجع، ومما أثبته علم التشريح أن اإلنسان إذا كان قائماً فالقلب يعمل أكثر، فإذا 
جلس قلت املسافة اليت بني القلب وبني األعضاء، فإذا وقفت وكان طولك مرتين، فالقلب يوزع الدم على منطقة 
طوهلا مرتان، لكن إذا جلست صرت مرتًا واحدًا، وبسبب تقارب األعضاء يكون الضخ أقل، فإذا استلقيت فال 

يوجد جمهود كبري، ألن اجلسم يكون على مستوى واحد، وأظن هذا معروفاً، وهلذا عندما تذهب املريض إىل الطبيب 
لضغط للمريض وهو جالس؛ ألن الضغط يكون فالطبيب يقيس ا -هللا يعافينا وإايكم مجيعاً -من أجل ضغط الدم 

أعلى يف حال الوقوف، وإذا كان املريض تعبان من الطريق فإنه يتحدث معه قلياًل قبل قياس ضغطه، وإذا كان منفعالً 
يهدئ ابله، حىت يكون يف الوضع الطبيعي مث يقيس له الضغط. وأثر الغضب كبري، فالشخص الغاضب إذا كان قائماً 

والذي أغضبه أمامه فإنه تلقائياً سيأخذ العصا ويضربه، ولو كان قائماً وال يوجد عصا أمامه، فإنه  وجبانبه عصا،
سيبحث عن شيء ميكن أن يضربه به، فإذا كانت أسباب االنتقام موجودة، فتكون االستجابة للغضب أسرع، فإذا  

ضرب فإنه حيتاج إىل أن يقوم، وحيتاج إىل أن كان قائماً فهذا أمكن لتنفيذ دعوة الغضب، وإذا كان جالساً وأراد أن ي
أيخذ ما يضرب به، فتكون الفرصة يف حال اجللوس أضيق، وإذا اضطجع كانت الفرصة أضيق وأضيق. فمن عالج 

حالة الغضب حىت ال يتحكم ابإلنسان، أن يذكر هللا، وأن يبادر إما ابلوضوء أو الغسل، وأن يغري هيئته اليت هو 
 ئماً جلس، وإن كان جالساً اضطجع.عليها، فإن كان قا

  
 
  

 أثر الغضب يف سراين األحكام الشرعية
   

الناحية الفقهية اليت ترتتب على آاثر الغضب، لو أن إنساانً يف حالة غضبه تصرف تصرفاً يف غري حمله، فبعض الناس 
: الغضبان إذا مزق شيئاً يقول: اتركه يكسر، ويهدم، وينفس عن نفسه، لكن هذا أقوى عالمات الضعف، فال نقول

أو كسر شيئاً أو عمل شيئاً أو سب إنساانً فإنه بذلك ينفس عن نفسه ويرَتح؛ ألنه بذلك يتعدى على الناس، لكن 
املؤمن يضبط نفسه عن هذه األشياء. فإذا فعل الغضبان شيئاً ماذا يكون احلكم  يتفق العلماء على أن الغضبان إذا 

غضبه، فهو ضامن ملا أتلف، وال يقول: إين غضبان وما كنت يف وعيي، فالعوض املايل اثبت أتلف شيئاً لغريه يف حالة 
خبطاب الوضع ال خبطاب التكليف، فخطاب الوضع يقول: من أتلف شيئاً لغريه فهو ضامن، هذا ما حصل ألم 

بنت ملك، فأرسلت يوماً املؤمنني عائشة مع صفية رضي هللا تعاىل عنهما، فقد كانت صفية جتيد صنع الطعام، وكانت 
بقصعة فيها طعام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نوبة عائشة، فغارت عائشة رضي هللا تعاىل عنها فضربت 



القصعة وهي يف يد اخلادم، فسقطت فانكسرت وانتثر الطعام، فأمسك صلى هللا عليه وسلم قصعة صفية عند 
ة عوضاً عن قصعتها، وما الذي محل عائشة على هذا  الغرية، والغرية عائشة ، وأخذ قصعة عائشة وأرسلها إىل صفي

غضب، والغرية قد تقتل ألهنا من أثر الغضب! وإذا تصرف الغضبان تصرفاً معنوايً فهل يلزمه نتائجه أو ال يلزمه  إذا 
يتكلم الفقهاء يف هذه  أعتق عبدًا أو إذا طلق زوجه، وحنو هذه األمور املعنوية، فهل يقع طالقه ويسري عتقه أم ال 

املسألة كثرياً، وليس هذا حمل حتقيقها، ولكن خالصة ذلك ما جاء عن اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: إذا متلك الغضب 
على اإلنسان حبيث أصبح ال يعرف الذي أمامه وال يعرف هل هو ولده أو أبوه  وال مييز بني ابنته وزوجته، وهذا كما 

لق ابلسكران الذي ال يعرف نعله يف قدمه من نعل غريه، وال يعرف رداءه من رداء غريه، فهذا يقول املالكية فيما يتع
ال يقع طالقه وال عتقه، والشيخ الشنقيطي رمحه هللا يف أضواء البيان يقول: املوىل سبحانه قال: ال تـَْقَربُوا الصَّالَة 

ُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن ]الن [، فإن كان حيسن قراءة الفاحتة فهو صاح، وإن كان ال حيسنها 43ساء:َوأَنـْ
فهو سكران، ويقول اإلمام ابن تيمية يف هذا: من استحكم فيه الغضب حىت أصبح ال مييز وال يدرك فإنه يؤاخذ 

هو، فيقول: ال بتصرفاته اليت عليه، وال يؤاخذ بتصرفاته اليت له، فالبيع والشراء عليه هو، ولكن الطالق والعتق له 
يقع طالقه وال يقع عتقه، أما ما كان عليه من ضمان األموال واالعتداء على الدماء وحنو ذلك فإنه ملزم به. 

فالغضب إذا وصل إبنسان إىل هذا احلد، فصار ال مييز بني ولده وأبيه، وبني زوجته وابنته ،يقول: فهو يف حالة يكون 
، فيضمن ما أتلف، وال يؤاخذ ابلعقود املعنوية كالطالق والعتاق. فهذا فيها مسلوب العقل واالختيار كاحليوان

احلديث الذي فيه جميء الرجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وطلبه منه الوصية املوجزة، فجمع له اخلري كله، ودفع 
ضاه، وصلى هللا وسلم عنه الشر كله، بكلمة واحدة: )ال تغضب(. وأسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه وير 

 وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم.
  
  

 
 احلديث السابع عشر -شرح األربعني النووية 

 
 شرح حديث: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء...(

 
 اإلحسان من الكماالت اليت دعا إليها اإلسالم

 
ة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصال

ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: عن أيب يعلى شداد بن أوس رضي هللا عنه عن رسول 
حبتم هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذ

فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته( رواه مسلم . إن هذا احلديث هلو القمة يف التوجيه النبوي 
الكرمي، ويف بيان حكم وحماسن اإلسالم يف كل شيء، )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء(. واملتأمل يف كتاب هللا 

عليه السالم حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف  جيد الثناء العاطر على أهل اإلحسان، وحديث جربيل
أحسن صورة، وجلس أمام النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكمل جلسة، وسأله عن اإلسالم، واإلميان، وعن اليوم 



فإن مل  اآلخر، ومما سأله عن اإلحسان، وأجابه النيب صلى هللا عليه وسلم أجابة شاملة فقال: )أن تعبد هللا كأنك تراه،
تكن تراه فإنه يراك( أبي شيء  بكل العبادات، على أية حالة  فاإلحسان هو: مراقبة هللا يف كل حال. وإذا جئنا إىل 
منطوق احلديث النبوي الكرمي: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء(، فيقول العلماء: هل هذا من قبيل اإلنشاء أم 

ائية أم خربية  ومعىن خربية أو إنشائية أي: هل الرسول صلى هللا عليه من قبيل اإلخبار  أي: هل هذه اجلملة إنش
وسلم خيرب عن هللا أنه فعالً كتب اإلحسان على كل شيء وأوقع اإلحسان يف كل شيء  كما قال: َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى 

سن أعمالنا، وانظر يف قوله [. فاهلل خلق كل شيء على أحسن ما يكون، وعلينا أن حن54نـَْفِسِه الرَّمْحََة ]األنعام:
[ أحسن كل شيء خْلقه أو خَلقه، 7تعاىل: الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإِلنَساِن ِمْن ِطنٍي ]السجدة:

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسنُ  َعَماًل * الَِّذي َخَلَق َسْبَع  ابملصدر أو ابلفعل املاضي. ولذا قال: الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَـبـْ
[ . وقوله: َوالتِننِي َوالزَّيـُْتوِن * َوُطوِر ِسيِننَي * َوَهَذا 3-2مَسََواٍت ِطَباقًا َما تـََرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوٍت ]امللك:

[. فإن كان احلديث يراد به اإلخبار فإن هللا قد 4-1اْلبَـَلِد اأَلِمنِي * َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي ]التني:
أحسن كل شيء، وال شك يف ذلك، فهاهو العامل علويه وسفليه يسري يف نظام دقيق من أبدع ما يكون كما حنس 

َبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ يف فـَلَ  [. يقول 40ٍك َيْسَبُحوَن ]يس:ونشاهد: ال الشَّْمُس يـَنـْ
علماء الفلك: لو أن الشمس اختل ميزاهنا ودنت من األرض دقيقة ضوئية ألحرقت العامل، ولو ارتفعت عن األرض 
دقيقة ضوئية لتجمد العامل من الثلج. إذاً: قوله: )إن هللا كتب اإلحسان...( ميكن أن يكون على سبيل اإلخبار. وإن  

أي: أيمران صلى هللا عليه وسلم أن ننفذ ما كتب هللا، )وكتب( مبعىن: حكم وقضى وأمر:   كان على سبيل اإلنشاء:
[ .. ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم 178[ .. ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاص ]البقرة:183ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم ]البقرة:
ًرا اْلَوِصيَُّة ] [ ، و)كتب( مبعىن فرض وأوجب، والذي يليق ابملسلم أن يكون كل ما 180البقرة:اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

يصدر عنه حسناً، سواء يف صناعة أو يف جتارة، أو يف أي معاملة كانت، بل ورد: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر 
ليهودي. قال: ألستم مسلمني !( بقوم حيفرون قربًا، فنظر إليه فرأى فيه اعوجاجاً، فأوصى بتسوية القرب، فقالوا: إنه 

أي: عليكم أنتم أن حتسنوا العمل؛ ألن العمل ينظر فيه إىل من صدر عنه، ولذا قال صلى هللا عليه وسلم: )أد 
األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك( ؛ ألنك إذا خنت من خانك صرت أنت وهو يف اخليانة سواء، ولذا قال 

[؛ ألنك إن قابلت السيئة بسيئة مثلها كنت معه يف اإلساءة 34َسَنُة َوال السَّيِنَئُة ]فصلت:تعاىل: َوال َتْسَتِوي احلَْ 
ْعَتَدى سواء. ولذا أييت اإلسالم ابلتسامي يف مكارم األخالق، فيقول هللا: َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما ا

ٌر ِللصَّاِبرِيَن [، ويقول: وَ 194َعَلْيُكْم ]البقرة: ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقبـْ ِإْن َعاقـَبـْ
ُرَك ِإالَّ اِبَّللَِّ َوال حَتَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك يف َضْيٍق ممَّا مَيْكُ 126]النحل: ُروَن [  يربطه ابلسبب، ويقول: َواْصرِبْ َوَما َصبـْ
[. إذًا: )إن هللا كتب 128[ النتيجة معية هللا: ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن اتَـَّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنوَن ]النحل:127]النحل:

اإلحسان على كل شيء(، ولو أن الناس طبقوا هذا احلديث ابلعموم والشمول املطلوب الستغنينا عن القضاء 
اليت أعطاها هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم، مثل حديث: )ال يؤمن أحدكم والشرطة ، وهذا احلديث من جوامع الكلم 

حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( لو طبق هذا احلديث عملياً ألقفلت احملاكم، وسرح الشرط، وهدمت السجون؛ ألن  
ملبدأ مع الشاب كل إنسان سيعامل الناس مبا حيب أن يعاملوه به، ووجدان تطبيق النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا ا

الذي جاء وأسلم، واستأذن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الزان، فلما مسع هذا الصحابة مهوا به، فقال عليه 
الصالة والسالم: اتركوه، وقال له: ادن، فلما دان، قال له: )أترضى ذلك ألختك  قال: ال، قال: فكذلك الناس ال 

. قال: فكذلك الناس ال يرضونه لبناهتم، أترضاه ألمك  قال: ال، قال:  يرضونه ألخواهتم، أترضاه لبنتك  قال: ال



كذلك الناس ال يرضونه ألمهاهتم( فخرج وما على وجه األرض أكره إليه من الزان. وهنا لو أن املسلمني طبقوا 
لى جادة حديث اإلحسان يف كل شيء الستغنينا عن القضاء، والشرطة، واملفتشني، واملراقبني، وكان كل إنسان ع

اإلحسان، إن كان صانعاً وأراد أن يغش تذكر هذا احلديث: )إن هللا كتب اإلحسان(   أو كان عاماًل يف أي مهنة 
وأراد أن يغش تذكر هذا احلديث، وإذا تذكر أيضاً: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(، وعمل 

مله، وهكذا إذا جئنا للمزارع يف زراعته، وللمهندس يف ابحلديثني معاً سيحب لعمالئه ما حيبه لنفسه وسيحسن ع
ورشته، وكل ما فيه ختطيط وتنسيق داخل حتت هذا احلديث: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء(، أتيت ابلعامل 
وترتكه يعمل لوحده بدون مراقبة؛ ألنه يعلم أن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، ويعلم أنه ال يؤمن أحدكم حىت 

خيه ما حيب لنفسه، وبذلك يستيقظ الضمري يف نفوس البشر فال جتد حقدًا وال حسدًا، وال غشاً، وال سرقة، حيب أل
وال تدليساً، وال شيئاً مما حتاربه احلكومات مببادئ اإلسالم، واعتقد أن هذا احلديث خياطب طلبة العلم يف دراساهتم، 

فتجد الكتب مبعثرة فينبغي أن يرتبها، وينسقها، كما جاء عن  ويف تنظيم أوقاهتم وكتبهم، ورمبا تدخل بيت اإلنسان
زيد بن اثبت ، الصحايب اجلليل الذي مجع القرآن، قالوا: كان يف بيته مع أهله كالطفل، ومع الناس يف مقابلتهم 

كان ومعاملتهم أدق ما يكون وأظرف ما يكون وأمجل ما يكون، و مصعب بن عمري كان فىت مكة يف شبابه ومجاله، و 
أعطر أهل مكة. إذًا: طالب العلم يكون عليه اإلحسان يف ذاته ويكون بقدر استطاعته أمنوذجاً، )إن هللا كتب 
اإلحسان على كل شيء(، ويقال: إن مالكاً رمحه هللا كان يبيع خشب البيت يف ثيابه وأكل اللحم، وملا جاء إليه 

ل إليه: هلم بكتابك لتقرأه علينا. فرد عليه مالك رمحه هللا هارون الرشيد ليسمع املوطأ نزل يف بيت اإلمارة، وأرس
وقال: العلم يؤتى إليه وال أييت، فجاء هارون إىل بيته فتأخر عليه، فلما أذن له ابلدخول قال: ما هذا اي مالك ! 

مللوك إىل العلماء طلبناك إلينا فامتنعت علينا، وجئنا إىل بيتك فحبستنا على اببك  قال: اي أمري املؤمنني! إن جميء ا
يعلي قدرهم، وجميء العلماء إىل امللوك يزري بقدرهم، فعلمت أنك مل أتت ملال وال لدنيا، إمنا جئت لتسمع حديث 

رسول هللا، فتهيأت حلديث رسول هللا، واغتسلت وتطيبت ولبست أحسن ما عندي. فعمله هذا كان من قبيل 
يف الشارع، ويقول: هذه إهانة حلديث رسول هللا!. فعلى طالب العلم  التكرمي للحديث، وكان رمحه هللا يكره أن يسأل

أن يكون حمسناً يف ذاته ودراسته، فريتب أوقاته مع دروسه، فإن كانت دروساً نظامية فعلى اجلدول، وإن كانت غري 
خل حتت نظامية فحسب األولوية، وهكذا العامل يف عمله يرتب أدواته، وكل ما يرتتب عليه حياة اإلنسان يد

اإلحسان. فصاحب احلديقة والبستان إذا أراد أن ينشئ حديقة جديدة، فينبغي أن يرتبها أببعاد متساوية وبقدر ما 
تسع من الشجر، وحيسن يف كل شيء: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء(. مث أييت احلديث يف تتمته على سبيل 

حمل إحسان، فإذا تفريع جزئيات: إن هللا كتب اإلحسان على كل  املثال، وأييت إىل القمة اليت ال يتصور إنسان أهنا
شيء، ومن كل شيء تلك اجلزئية: )فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة(، مث بني مب تكون الذحبة 

 حسنة .
 
 
 

 اإلحسان يف القتل
 



والقتل يكون أبحد هذه األمور: إما جهاد يف  فقوله: )فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة( حتتها مباحث اجتماعية وفقهية.
سبيل هللا، وإما قصاص، وإما حد كما تقدم يف احلديث: )ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث: النفس ابلنفس، 
والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة(، فإذا ارتكب املسلم ما يوجب قتله سواء كان نفساً بنفس، أو ارتد 

ه ، أو كان ثيباً وزىن، أو قتل يقتل، وقد يقتل يف ميدان اجلهاد عند جماهدة العدو الكافر املشرك ابهلل، ويف عن دين
هذه يتجلى أدب اإلسالم حىت مع الكافر املشرك واحملارب، فلو قتل يف املعركة فال ينبغي أن ميثل به، وقد هنى صلى 

 ابسم هللا، ال تقتلوا وليداً وال امرأة وال متثلوا(، فإذا كان هذا يف هللا عليه وسلم عن ذلك فقال: )قاتلوا على بركة هللا
حق املشرك ابهلل احملارب للمسلمني، فكيف بغريه ! فإذا كان القتل يف اإلسالم، وكان القتل حلد من حدود هللا فقد 

ة، وال تكون على سبيل بني صلى هللا عليه وسلم أن إقامة احلد إن كان موجباً للقتل فيجب أن تكون القتلة حسن
التعذيب، واتفقوا أبن احلدود ضربة ابلسيف من خلف العنق؛ ألهنا أقرب للنخاع الشوكي، وإذا قطع النخاع مات 

اإلنسان، وكان الناس يستعملون املشنقة واخلنق أو غري ذلك، لكن السيف أسرع ما يكون. ويقال: القصاص مأخوذ 
اوى طرفا القماش املقصوص، فإن كان يف املقص اصطالمات واحنناءات من املقص، وإذا قصصت الثوب ابملقص تس

فستظهر تلك االحنناءات يف طريف القماش. أي: جيب أن يكون القصاص مماثاًل، مبعىن: لو أن إنساانً قتل إنساانً 
النفس وهكذا  حبجر يف رأسه فيقتل حبجر يف رأسه، ولو أن إنساانً خنق إنساانً وكتم نفسه، فيقتص منه ابخلنق وكتم

عند األئمة الثالثة: مالك والشافعي وأمحد ، إال إذا كان قتله مبحرم فال ينبغي أن ينفذ حكم هللا مبحرم، كأن يكون 
سقاه مخرًا مسكراً، أو سقاه شيئاً مما هو حمرم حىت قتله، ومعلوم عند األطباء أن من شرب اخلمر وزادت نسبة 

نه ميوت يف احلال، وعلى هذا قالوا: فال يقتل خبمر؛ ألن اخلمر حرام، ولكن مينع الكحول يف دمه إىل ستة يف املائة فإ
عنه كل الطعام ويسقى خبل حىت حيرتق الكبد وميوت؛ ألن اخلل حالل وأييت ابلنتيجة. لكن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا 

ال خنطئ مثله، لقول  يقول: كل قصاص ضربة ابلسيف، والذي ضرب أو خنق أو رض آمث وخطؤه على نفسه وحنن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة(، وقال أبو حنيفة 
رمحه هللا : هذا حكم عام يف كل قتل ولو كان قصاصاً. واجلمهور يستدلون بقضية اليهودي الذي وجد جارية وعلى 

ويف بعض الرواايت: )أبطراف املدينة( ويف بعضها: )خبربة من خرابت  -لييعين: شيء من احل-رأسها أوضاح، 
املدينة( فرض رأسها بني حجرين وأخذ األوضاح، فجيء هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانوا يسألوهنا: 

اليهودي فخفضت فالن فعل بك هذا  فرتفع رأسها كأهنا تقول: ال، فيسألوهنا: فالن  فرتفع رأسها، حىت ذكر ذاك 
رأسها، فجيء به فاعرتف فرض رأسه بني حجرين، فقال اجلمهور: فهذا قتل مبا قتل به فقد رض رأس اجلارية بني 

ففعل به مثلما فعل.  -مبعىن: أضجعها وجعل حتت رأسها حجرًا، وجاء حبجر آخر ورض رأسها فماتت-حجرين، 
اجملتمع، واألبوين. فاليهودي وجد اجلارية يف أطراف املدينة يف وهنا نقف مع قضية هذه الفتاة، وخناطب هبا الشرطة، و 

خربة، وقتلها ألن عليها أوضاحاً، أي: قطع من الذهب والفضة، فنقول للشرطة وعمد احلارات: ال ترتكوا اخلرابت يف 
اجلرائم. أطراف املدينة فتكون مأوى للمجرمني، بل عمروها، أو اهدموها؛ ألن تلك اخلرابت أيوي إليها أصحاب 

ونقول لألبوين: تبذلوا املال لألطفال، فهذه فتاة صغرية سبب قتلها حليها، فما حاجة الفتاة الصغرية لألوضاح  فال 
تلبسوها الذهب والفضة وتسرحوها يف الشارع، وإال فأنتم تشاركون يف قتلها. إذاً: على األبوين أن يصونوا أوالدهم، 

هبم يف زايدة التنعيم. نرجع إىل القضية نص احلديث حيث يقول: )إذا قتلتم وأال يكونوا سبباً يف إحلاق الضرر 
فأحسنوا القتلة( هل القتل ضربة ابلسيف يف مجيع احلاالت، أم أن اإلحسان يف القتل أن يكون ابملماثلة  فحينما 

لها رض بني حجرين كما يرى أهل اجلارية جاريتهم مقتولة هبذه الصورة البشعة يتأملون، وحينما يتذكرون أن رأس قات



فُعل هبا فإن ذلك خيفف عليهم من املأساة، لكن خبالف ما لو ضرب عنقه ابلسيف فهذا ال يساوي عندهم قتل 
جاريتهم، فاجلمهور رمحهم هللا واألئمة الثالثة قالوا: )كتب اإلحسان( صحيح، وإحسان القتلة صحيح، والقتلة: 

سان فيها: أن نشفي صدور أولياء الدم، وأن يفعل ابجلاين مثلما فعل ابجملين مبعىن ِفعَلة، أي: هيئة القتل، ومن اإلح
 عليه. ولكن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا يقول: )إذا قتلتم فأحسنوا القتلة( فال يكون القتل إال ضربة ابلسيف.

 
 
 
 

 اإلحسان يف الذبح
 

كون للشياه وللدجاج مأكول اللحم، وروي عن قال صلى هللا عليه وسلم: )وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة(، الذبح ي
علي ، أو عمر : أنه رأى جزارًا يسحب الشاة من أذهنا ليذحبها، فقال له: اسحبها إىل املوت برفق، فقال: أرفق هبا 
وأان أريد ذحبها  واستل الشفرة. فقوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة(، يعين: أن الذبح فوق كل 

ة، ومع ذلك فأحسن الذحبة، فهذا الرجل ملا قيل له: اسحبها إىل املوت برفق، قال: كيف أرفق هبا  فمهما شفق
ولكن جاء يف األثر: )أبن الشاة تعرف املوت ولكنها تؤمن ابهلل  -هذا يف تصوره-فعلت هبا قبل الذبح فهو بسيط، 

بت، فجرت حىت جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وتصرب( . ويذكر ابن رجب : )أن جزاراً فتح ابابً على شاة فهر 
وسلم، فأخذ برجلها، فنظر إليه صلى هللا عليه وسلم وقال: أحسن يف ذحبها، مث نظر إليها وقال: اصربي لقضاء هللا(. 

ولكن ال حيدها أمام الذبيحة، وال  -السكني-ومن إحسان الذحبة: )فليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته( حيد الشفرة 
يسمعها صوت الشفرة )وقد مر صلى هللا عليه وسلم برجل حيد الشفرة أمام الشاة وهي تنظره بعينيها، فقال: هال  

كان قبل ذلك( أي: هال حددت الشفرة قبل أن تضجعها وهي تنظر إليك. ومن إحسان الذحبة: أال يذحبها أمام أمها 
مه وهي تنظر إليه فخبل يف عقله. فمشى يوماً يف طريق فنام أو أمام أوالدها، ويذكر أيضاً أن رجاًل ذبح عجاًل أمام أ

حتت شجرة، فإذا بعش طائر سقط منه فرخ على األرض، فأشفق عليه ورده إىل عشه، فرد هللا عليه عقله، وجاء عنه 
نار إال صلى هللا عليه وسلم أنه مر ببيت للنمل حمرتق فنهى صلى هللا عليه وسلم أن يعذب ابلنار وقال: )ال يعذب ابل

رب النار(، وهلذا هنى صلى هللا عليه وسلم أن يعذب أحد ابلنار، وتروى رواايت عن بعض السلف أهنم حرقوا بعض 
األشخاص يف الردة أو يف فعل كذا أو كذا، وجاء النهي صرحياً: )ال يعذب ابلنار إال رب النار(. ومن إراحة الشاة 

ملاء عليها قبل أن يذحبها، وال يذحبها أمام حيوان آخر ينظر إليه، الذبيحة: حد الشفرة بعيداً عن الشاة، وعرض ا
واحلديث املتقدم: )هال كان قبل ذلك  أتريد أن متيتها موَتت عديدة(، فهي كلما رأت الشفرة حتد كأهنا ماتت موتة، 

حينما يضجعها، وإن كان لكن إذا أخذها بغتة وفاجأها ابلذبح انتهى األمر. قوله: )ولريح( يتفق العلماء أنه يرفق هبا 
حتتها من األحجار أو من النواتئ أو من األشواك فيجب أن يزيلها ويضجعها مسرتحية: )ورأى النيب صلى هللا عليه 
وسلم رجاًل واضعاً رجله على صفحة الشاة متكئاً عليها ليذحبها، فقال: أمتيتها موتتان أو عدة موَتت(. إذًا: يف هذا 

 هللا عليه وسلم األمة يف أن حتسن يف كل شيء حىت القتلة والذحبة. احلديث خياطب النيب صلى
 
 



 اإلحسان يف كل شيء حبسبه وجوابً وندابً 
 

يقول العلماء بعد هذا: على املسلم أن حيسن يف كل شيء، وأول إحسان يتوجب عليه: أن حيسن على نفسه برتك 
[، وأول إحسان هو أن تبعد نفسك عن النار، وكما 6ا ]التحرمي:املعاصي، قال تعاىل: ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرً 

يقولون: درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، يلي ذلك اإلحسان يف طاعة هللا؛ وأعلى درجات اإلحسان يف طاعة 
ويلي  هللا، أداء الواجبات، فمن ترك واجباً عليه مل حيسن إىل نفسه، فإذا أدى الواجبات فيؤديها على أحسن وجه،

ذلك النوافل، فيحسن إىل نفسه يف عبادة ربه يف نوافل العبادات، وكلنا يعلم أن لكل فريضة من فرائض اإلسالم 
انفلة، فالصالة هلا نوافل سواء كانت الراتبة أو غري الراتبة، والصيام له نوافله، وهكذا الزكاة منها ما هو انفلة؛  

والعمرة، وكذلك ذكر هللا، وكل ما هو عبادة لوجه هللا تعاىل، فإحسان كالصدقة، واملرء يف ظل صدقته، وكذلك احلج 
العبد يف ذاته أول ما يكون بتجنب املعاصي، مث بعد ذلك يف فعل الطاعات. وقوله: )كتب اإلحسان( هل الكتابة 

مون قصة للفرض أم للندب والتوجيه  يقولون: كال األمرين، فاإلحسان واجب فيما ال يتم الواجب إال به، وتعل
الذي رآه النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي فجاء يسلم على رسول هللا  -واإلساءة ضد اإلحسان-املسيء صالته 

فقال له: )ارجع فصل فإنك مل تصل(، يعين: عدم اإلحسان ألغى العمل، ورده صلى هللا عليه وسلم مرارًا حىت جاء 
حسن إال هذا، فعلمه: وقال: إذا توضأت فأسبغت وضوءك، وقال: )علمين اي رسول هللا! والذي بعثك ابحلق ال أ

وجئت واستقبلت القبلة فكرب، مث اقرأ ما معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع من الركوع حىت تطمئن 
شيئاً  رافعاً.(، وهنا خناطب بعض الناس الذين تراهم يركعون وال يطمئنون يف ركوعهم، فرتى الواحد منهم كأنه ينفض

عن ظهره، وكذلك اجللسة بني السجدتني، ويقولون: مذهبنا أنه ركن خفيف، فنقول: ليس يف األركان خفيف وثقيل، 
فالرسول صلى هللا عليه وسلم كان يركع حىت يطمئن راكعاً، ويرفع حىت يستقر ويعود كل فقار يف مقره، ويعود كل 

اإلحسان هنا واجب؛ ألنه إذا تغيب اإلحسان بطلت العبادة، فقد عظم يف مكانه، واحلركة اخلفيفة ليست استقرارًا. ف
رده صلى هللا عليه وسلم مراراً ليحسن صالته، إذاً: اإلحسان يف الواجبات من حيث إمتامها وكماهلا واجب، وإن كان 

زايدة واجبة أم األصوليون يناقشون مداعبة للطالب: القدر الذي به يتم الواجب من الطمأنينة، وما زاد عنها، وهل ال
القدر الذي تصح به الفريضة هو الواجب والباقي مندوب  فيقولون: أقل شيء فيه الطمأنينة يف الركوع سبحان هللا 
ثالث مرات وهي الفريضة، وإذا سبح عشر مرات فهي إحسان، وزايدة يف اإلحسان. إذاً: اإلحسان قد يدخل 

ان يف كل شيء حبسبه(. وإذا رجعنا إىل تتمة احلديث وأمر الذبح الفريضة وقد يدخل النافلة، وكما يقولون: )اإلحس
والقتل واإلرفاق ابملخلوقني حىت احليواانت، جند قوله صلى هللا عليه وسلم ملا قال يف قضية املرأة اليت سقت الكلب، 

هي تركتها أتكل من واملرأة اليت حبست اهلرة فقال: )دخلت امرأة النار يف هرة حبستها فال هي أطعمتها وسقتها وال 
خشاش األرض(، وقال يف احلديث اآلخر: )إن امرأة بغياً رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر، قد أدلع لسانه من 

العطش، فنزعت له مبوقها فغفر هلا ( فإذا كان األمر كذلك فإن هذا احلديث بعمومه ومشوله لو طبقه اإلنسان يف فعل 
ا طلب منه لكانت احلياة كلها على أحسن ما تكون. إذاً: على كل إنسان أن الواجبات وترك احملرمات، ويف كل م

ينظر يف منهج حياته، أوالً: يف كسبه الذي يقتات به، هل اكتسبته من طريق إحسان أم ال  ولينظر يف الطريق الذي 
ل يف احملرمات  ينفقه فيه، هل هو طريق إحسان واضح جلي أم فيه ما فيه  ونقول ألولئك الذين يبذرون األموا

كالدخان: هل أحسنتم  ال. بل أسأمت عدة مرات، أسأمت يف ضياع املال، ويف فعل ما حرم هللا، ويف إفساد البدن 
واجملتمع. إذًا: هذا الباب ال يستطيع إنسان أن يوفيه منتهاه، ولكن القواعد العامة فيه: ما ذكر صلى هللا عليه وسلم: 



ء(، و)كل شيء( ال خيرج منها شيء: )فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة( هذا على )إن هللا كتب اإلحسان على كل شي
سبيل التمثيل يف أقسى املواقف يف احلياة، ومع ذلك البد أن يكون مع اإلحسان. وابهلل تعاىل التوفيق، وصلى هللا 

 وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم.
 
 
 

 ث الثامن عشراحلدي -شرح األربعني النووية 
 

 وصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
عبد الرمحن معاذ ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: ]عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب 

بن جبل رضي هللا تعاىل عنهما، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )اتِق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة 
متحها، وخالق الناس خبلق حسن( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن، ويف بعض النسخ: حسن صحيح. [. هذا 

اجملموعة املباركة عن الصحابيني اجلليلني رضي هللا تعاىل عنهما أيب ذر احلديث الذي يسوقه النووي رمحه هللا يف هذه 
ومعاذ بن جبل. أما أبو ذر فتقدمت اإلشارة إىل ترمجته إبجياز وذكر قصة إسالمه وقدومه على النيب صلى هللا عليه 

وية رضي هللا تعاىل عنهما، وسلم مكة، مث جميئه إىل املدينة، مث ما كان من أمره، وسفره إىل الشام، واختالفه مع معا
وإقامته ابملدينة، مث طلبه من اخلليفة عثمان رضي هللا تعاىل عنه االعتزال، وذهابه إىل الربذة، وبقي هبا إىل أن وافاه 

أجله رضي هللا تعاىل عنه، وصُدق فيه قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )يعيش وحده، وميوت وحده، ويبعث يوم 
. أما معاذ بن جبل فهو األنصاري اخلزرجي البدري، جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: القيامة وحده( 

) معاذ أمام العلماء يوم القيامة بَرتْـَوة( أي: يتقدمهم برمية حجر. وقال عنه صلى هللا عليه وسلم يف جمموعة من 
هذه األمة أبميت أبو بكر رضي هللا عنه، وأشد أصحابه رضي هللا تعاىل عنهم مبيناً خصائص بعض أصحابه: )أرحم 

هذه األمة يف هللا: عمر ، وأشد الناس حياًء عثمان ، وأعرف الناس ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أميناً 
وأمني هذه األمة أبو عبيدة( وهكذا ذُكر مع هؤالء األكارم. كما قال صلى هللا عليه وسلم عن زيد بن اثبت : 

رضكم زيد( . وجاء عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أن النيب دعا له بقوله: )اللهم علمه التأويل، وفقهه يف )أف
الدين( . مما يدل ألول وهلة على أن االختصاص يف العلم والتخصص يف بعض مواده له أصل، وقد يفيد األمة أكثر 

أهنم رضي هللا تعاىل عنهم كانوا إذا اختلفوا يف مسألة من غريه، وقد كانت نتائج هذا التخصص أو تلك اخلصوصيات 
من تلك العلوم رجعوا لصاحب االختصاص فيها، فإذا اختلفوا يف مسألة فرضية رجعوا إىل رأي زيد، وتقرءون يف 

الرحبية: عن مذهب اإلمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض وإن زيداً ُخص ال حمالة مبا حباه صاحب الرسالة 
ن قوله يف فضله منبهاً أفرضكم زيد وانهيك هبا فاختار صاحب الرحبية مذهب زيد الفرضي؛ ألن النيب صلى هللا م

عليه وسلم قال: )أفرضكم زيد(. وحينما كان عمر رضي هللا تعاىل عنه جيمع الشيوخ يف جملسه ملشاورته وجمالسته،  
جوههم وهلم غلمان، فأراد أن يبني هلم موجب ذلك، كان ابن عباس وهو غالم يدخل معهم فريى عمر أثر ذلك يف و 

 َأفْـَواًجا * فقال هلم ذات يوم: )ما معىن قوله سبحانه: ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح * َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ 



[. قالوا: إهنا بشرى من هللا لرسوله ابلفتح، بشرى للمسلمني 3-1]النصر: َفَسبِنْح حبَْمِد رَبِنَك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاابً 
مبجيء النصر ودخول الناس يف الدين أفواجاً. وابن عباس ساكت. قال: ما تقول اي ابن عباس ! قال: أقول: إهنا 

أرسل رسوله برسالة نعت إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حي بني أظهران. قال: وكيف ذلك ! قال: إن هللا 
وكلفه مبهمة أدائها، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، فإذا انتهت املهمة ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً فما عليه إال أن 
يتهيأ ملالقاة ربه، ليلقى وافر جزائه. قال: وأان أرى ذلك(. ومصداق هذا من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا 

قول: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم تعاىل عنها أهنا كانت ت
 وحبمدك، اللهم اغفر يل؛ يتأول القرآن(. وكذلك حينما اختلفوا يف ليلة القدر ... إىل آخره. ......

 
 
 

 علم معاذ بن جبل رضي هللا عنه وفقهه
 
 
 

األمة ابحلالل واحلرام ومن أفقه الصحابة، ورد عنه موقفان يدالن على  ومعاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه كان أعلم
فقهه وإمامته وألزم ما يكون لطالب العلم معرفتهما: أواًل: ما يذكره ابن كثري يف تفسريه، والذهيب يف سري أعالم النبالء 

وا، يسأل الذي جبانبه: كم يف ترمجة معاذ: كانت الصالة يف أول األمر إذا أقيمت وجاء مسبوٌق، ال يدري كم صل
صليتم  فيشري واحدة أو اثنتني، فيصلي ما فاته بسرعة، مث يدخل مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإذا ما سلم 
رسول هللا سلم معهم؛ ألنه أتى مبا فاته قبالً. فجاء معاذ رضي هللا تعاىل عنه يوماً فإذا ابلرسول صلى هللا عليه وسلم 

عهم من السجود ويسأل؛ ولكن كرب وسجد، وملا سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد عرف ساجد، فلم ينتظر رف
يعين: سجدت ومل أتِت ابلركعة  -معاذ ما فاته قام وقضى ما فاته وسلم بعد ذلك. فقال له جاره: )مل تعتد ابلركعة 

ببت أن أكون عليها، فبلغ ذلك فقال: ما كنت ألرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حالة إال وأح -كاملة
فقال: هي سنة لكم( فصارت السنة إىل اآلن أن املسبوق إذا  -أي: ما فعل معاذ -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

جاء وجب عليه أن يدخل مع اإلمام على احلالة اليت هو عليها وال ينتظر، فإن كان قائماً قام معه واستمع أو قرأ، أو 
عاً قائماً، أو ساجدًا، أو جالساً، أو يف التشهد، على احلالة اليت يدرك اإلمام فيها. املوقف الثاين: راكعاً ركع، أو راف

حينما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن خرج معه صلى هللا عليه وسلم يوادعه ويوصيه، مث قال: )اي 
قال: فإن مل جتد  قال: فبسنة رسول هللا صلى هللا  معاذ! كيف تقضي إذا عرض لك القضاء  قال: أقضي بكتاب هللا.

عليه وسلم. ويف بعض الرواايت: فبقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال: فإن مل جتد  قال: أجتهد رأيي وال 
آلو. فضرب صلى هللا عليه وسلم بصدره وقال: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا(. قد جند 

ض الناس يتكلم يف سند هذا احلديث، ولكن عامة علماء املسلمني وقضاهتم يعتربون حديث معاذ هذا األصل بع
األصيل يف ابب القضاء، وعليه فإن أول ما يلزم القاضي أن يطلب احلكم من كتاب هللا، وهذا أمر حق، فإن مل جيد 

إما اخلاصة يف أقضية رسول هللا صلى هللا عليه -يف جممل كتاب هللا نظر يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فإن مل جيد يف كتاب أو سنة فهنا يتعني عليه االجتهاد، وال يصح له التقليد، مبعىن:  -وسلم، وإما العامة يف نصوصه



صعب أالَّ حيكم حكماً إال ويعرف دليل هذا احلكم على ما استند. هذا هو معاذ. أما أثره يف اإلسالم، فإان نعلم أبن م
بن عمري أول من قدم املدينة يعلم أهلها اإلسالم ويقرئهم القرآن ويفقههم يف الدين. ومعاذ خلفه رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يف مكة عام الفتح حينما خرج إىل حنني يفقه أهل مكة يف الدين. مث يف زمن عمر رضي هللا تعاىل عنه بعثه 

م، ومعاذ ذهب إىل اليمن معلماً وقاضياً فيها، ومعاذ بُعث إىل الشام، فلكأن إىل الشام، فـمعاذ علم أهل مكة اإلسال
معاذًا كان بعثة علمية متنقلة يف العامل اإلسالمي. وما يهمنا يف هذا كله هو أخذ نبذة عن هذا الصحايب اجلليل، كما 

ا صلى هللا عليه وسلم وهو ذاهب أنه يروي لنا حديث )اتِق هللا حيثما كنت( قيل: إنه جزء من الوصية اليت أوصاه هب
إىل اليمن. ويف بعض الرواايت قال له صلى هللا عليه وسلم: )اي معاذ ! لعلك ترجع فال تلقاين، ولعلك متر مبسجدي 
وبقربي. فبكى معاذ رضي هللا تعاىل عنه َخَشعاً لفراق رسول هللا وأالَّ يراه (. وقد جاء مثل ذلك عن بعض الصحابة 

حينما أراد النيب أن يرسل بعثاً إىل خنلة الستطالع أهل مكة، فأعطاه كتاابً خمتوماً وقال:  -بن الصامتولعله عبادة -
)ال تفضن كتايب هذا إال بعد مسرية ثالثة أايم فأخذه ونظر إىل رسول هللا وبكى قال: ما يبكيك ! قال: لفراقك اي 

، ومضى يف طريقه وما فض الكتاب إال بعد ثالثة أايم(  رسول هللا! فأعفاه وأخذ الكتاب وأعطاه لـعبد هللا بن جحش
كما يقولون يف الوقت احلاضر: تعمية األخبار، واحلرب اخلاطفة. فـمعاذ رضي هللا تعاىل عنه أبي شيء أوصاه رسول 

خبلق هللا صلى هللا عليه وسلم أبي شيء  قال له: )اتِق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس 
حسن(: ثالث مجل، كل مجلة وحدها تستوقف طالب العلم؛ جيمع أطرافها، وينظر كنهها، ويبحث يف آاثرها على 

 الشخص وعلى اجملتمع، وال أعتقد أن إنساانً يستطيع أن يستويف الثالث كلها.
 
 

 الوصية األوىل: لزوم التقوى
 

اء اللغة يقولون: أصل التقوى: الوقاية، اْوتـََقى: افتعل، من اختذ إذا نظران إىل الفقرة األوىل: )اتِق هللا حيثما كنت( علم
وقاية، من أي شيء  أيخذ حاجزًا ساترًا يقيه مما خيافه، )اتقوا النار ولو بشق مترة(، يعين: اجعل حاجزًا ووقاية بينك 

[. وقالوا: )اتِق هللا(: إضافة التقوى إىل هللا 6التحرمي:وبني النار، اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنراً ]
 سبحانه وتعاىل أي: ما يصيبكم من عذاب هللا أو ما أيتيكم من هللا بسبب ذنوبكم، َواتَـُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ 

ذ الوقاية بينك وبني ما أيتيك من هللا [ أي: اتقوا ما يقع من أحداث يف ذلك اليوم. إذًا: )اتِق هللا(: اخت281]البقرة:
مما تكره. أربع نقاط يبحثها طالب العلم يف جمال تقوى هللا: مِبَ يتقي هللا  وفيَم يتقي هللا  ومن هم أتقياء هللا  ونتائج 

التقوى! وال أستطيع أن أقول: إنه ميكن إحصاء ذلك؛ ولكن سنمر بكتاب هللا يف مواطن أو موطن واحد من 
 لشريف يف سورة الشعراء لنرى ما يتقيه اإلنسان، وقبل ذلك: من هم املتقون  ......املصحف ا

 
 
 

 وصف املتقني وأعماهلم
 
 



 
إذا جئنا إىل أول املصحف لتعريف املتقني جند افتتاحية الكتاب الكرمي يف أول سورة البقرة: بسم هللا الرمحن الرحيم امل 

[، من هم أولئك املتقون  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن 2-1ًى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:* َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهد
[، 4-3رة:آلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ]البقالصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َوابِ 

ْرُض ُأِعدَّْت هذه صفة املؤمنني. وإذا جئنا إىل موطن آخر: َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِنُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواألَ 
ِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس [. من هم املتقون  الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاظِ 133ِلْلُمتَِّقنَي ]آل عمران:

َفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي * َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ فَاْستَـغْ 
اُر َخاِلِديَن َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن * ُأْولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِنِْم َوَجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـْهَ ِإالَّ اَّللَُّ َومَلْ ُيِصرُّوا َعَلى 

ْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم [. ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ 136-134ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي ]آل عمران: 
[. هؤالء هم املتقون، وتلك هي صفاهتم. والتقوى يف حقيقتها ويف ذاهتا ويف عمومها: إن 201ُمْبِصُروَن ]األعراف:

َر الزَّاِد التـَّْقَوى ]البقرة: [ .. َولَِباُس 197جئنا إىل زاد يف الدنيا فالتقوى خري زاد يوصل إىل اآلخرة: َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
ٌر ]األعراف: [. مفاضلة اخللق وميزان تقومي البشر، ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم 26التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

[، ولكأن التقوى يف كل شيء هي املثل األعلى وهي الغاية القصوى. بل جند يف بعض األشياء 13]احلجرات:
[. إذا جئنا إىل بعض القرابت أو 108َلى التـَّْقَوى ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه ]التوبة:األخرى: َلَمْسِجٌد ُأسِنَس عَ 

[. سبحان هللا! تلك هي التقوى يف 37األعمال: َلْن يـََناَل اَّللََّ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم ]احلج:
، والتقوى يف معاملة اإلنسان وما يرجع إليه من لباس التقوى، ومن زاد التقوى، ومن مقياس ورفعة التعريف املستقيم

 وعزة التقوى.
 
 

 التقوى وصية هللا لألولني واآلخرين
 

َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإايَّ  ُكْم َأِن اتَـُّقوا اَّللََّ ومن هنا كانت التقوى، وصية هللا جلميع األمم: َوَلَقْد َوصَّيـْ
[. ملاذا احلث على التقوى  والندب على التقوى  كل ذلك ملن  )لو أن أولكم وآخركم كانوا على 131]النساء:

أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
َنا ]النساء:ذلك من ملكي شيئاً(. ولذا جتد قب [ قوله سبحانه وتعاىل: َوَّلِلَِّ َما يف السََّمَواِت َوَما يف 131ل َوَلَقْد َوصَّيـْ

َنا  .. َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ َّلِلَِّ َما يف السََّمَواِت َوَما يف اأَلْرِض وََكاَن اَّللَُّ َغنِ 131اأَلْرِض ]النساء: يناً [. وبعد َوَلَقْد َوصَّيـْ
يدًا  َنا الَِّذيَن ُأوُتوا 131[. كأنه يقول: َوَّلِلَِّ َما يف السََّمَواِت َوَما يف اأَلْرِض ]النساء:131]النساء:محَِ [ ومع هذا َوصَّيـْ

ُكْم َأِن اتَـُّقوا اَّللََّ ]النساء: َّلِلَِّ َما  [ مث يبني: َوِإْن َتْكُفُروا  أي: بعدم التقوى، فاعلموا أبن131اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإايَّ
[، َوِإْن َتْكُفُروا  هبذه التقوى فإن هللا غين محيد، يعين: غين عن تقواكم، 131يف السََّمَواِت َوَما يف اأَلْرِض ]النساء:

فإذا كانت الوصية لألمم قبلنا، ولنا من بعدهم فليس هللا حباجة إىل تقواان، فهو غين عنا محيد بذاته سبحانه وتعاىل. 
حانه ملن قبلنا وإايان جند ابتداًء من نوح عليه السالم يف سورة الشعراء. انظر يف كتاب هللا، بعد عرض ومن وصيته سب

اتَـُّقوا اَّللََّ قضية قوم نوح معه أييت إىل قوله سبحانه: ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأال تـَتـَُّقوَن * ِإيننِ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي * فَ 
-106اء:َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِن اْلَعاَلِمنَي * فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعر َوَأِطيُعوِن * وَ 



[: هذا بيان من هللا سبحانه وتعاىل ملوقف نوح عليه السالم مع قومه، مث بني موقفهم وما هو املطلوب من تقوى 110
قضية نوح عليه السالم مع قومه قضية واحدة وهي الشرك؛ ألن نوحاً عليه السالم على ما قص  هللا فيهم. أعتقد أن

هللا سبحانه أنه مكث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً، يدعوهم إىل عبادة هللا وحده. وكما جاء عن ابن عباس 
[ أي: على التوحيد، فوقع الشرك، أي: 213البقرة:رضي هللا تعاىل عنهما يف قوله تعاىل: َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة ]

ًا َوال فجاء نوح عليه السالم وهناهم عن هذا الشرك، وذكر هللا ما واجهه به قومه: َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َوال َتَذرُنَّ َودَّ 
يدعو قومه إىل التوحيد، وهلذا ذكر مع قومه [. فنوح عليه السالم إمنا كان 23ُسَواعاً َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسراً ]نوح:

أهنم كذبوه، وهذه جرمية قومه. أييت بعد نوح عليه السالم هود عليه السالم وقومه. َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِلنَي * ِإْذ قَاَل 
ضاً: ِإيننِ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي * [: ما قاله نوح لقومه قاله هود لقومه. أي124-123هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأال تـَتـَُّقوَن ]الشعراء:

[  127[ كما قال نوح عليه السالم. َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ]الشعراء:126-125فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعراء:
ُنوَن ِبُكلِن رِيٍع آيًَة تـَْعبَـُثوَن * َوتَـ  تَِّخُذوَن َمَصاِنَع لََعلَُّكْم خَتُْلُدوَن كما قال نوح لقومه، مث بني حياهتم وقوهتم: أَتـَبـْ

[ أي: عدم اإلميان ابلبعث. كما قال تعاىل يف آية أخرى: َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بـُُيوَتً 129-128]الشعراء:
ان ابلبعث [: عدم اإلمي130[. وهذه عالمة على القوة، َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ]الشعراء:149]الشعراء:

[ كما قال نوح أيضاً لقومه. مث 131واإلفساد والبطش يف األرض، تلك من جرائمهم. فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعراء:
[ ابلذي أنتم 132[: مباذا  مبَا تـَْعَلُموَن ]الشعراء:132يذكرهم بنعم هللا عليهم: َواتَـُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكْم ]الشعراء:

َعاٍم َوبَِننَي * َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن * ِإيننِ َأَخاُف تعرفونه،  َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم َواتَـُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكْم مبَا تـَْعَلُموَن * َأَمدَُّكْم أِبَنـْ
بارين. [ ملاذا  ألنكم مل تشكروا نعمة هللا اليت أمدكم هبا، وألنكم تبطشون يف األرض بطش اجل135-132]الشعراء:

َنا َأَوَعْظَت َأْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواعِ  ِظنَي * مث ذكر سبحانه رد قومه عليه وعنادهم واستكبارهم فقال تعاىل: قَاُلوا َسَواٌء َعَليـْ
آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِننَي  ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اأَلوَِّلنَي * َوَما حَنُْن مبَُعذَِّبنَي * َفَكذَّبُوُه فََأْهَلْكَناُهْم ِإنَّ يف َذِلكَ 

[، تتكرر هذه اجلملة وهذه اآلية 140[. مث قال تعاىل: َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ]الشعراء:139-136]الشعراء:
وُد اْلُمْرَسِلنَي يف هناية سرد السورة لقصة كل نيب مع قومه، وسيأيت التعليق عليها إن شاء هللا. َكذََّبْت مثَُ 

[ أي: كما كذبت األمم املتقدمة كذلك َكذََّبْت مَثُوُد اْلُمْرَسِلنَي * إذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأال تـَتـَُّقوَن 141]الشعراء:
[. 143[ مث قال كما قال نوح وكما قال هود عليهما السالم. ِإيننِ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي ]الشعراء:142-141]الشعراء:

َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم 144وقال أيضاً فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعراء: [ نفس األسلوب واملنهج َوَلَقْد َوصَّيـْ
ُكْم َأِن اتَـُّقوا اَّللََّ ]النساء: ْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ [. وأيضاً على أي أساس  على أساس َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه مِ 131َوِإايَّ
[، وهذا هو الذي قاله نوح لقومه وقاله هود لقومه أيضاً هنا قاله صاحل لثمود. 145َعَلى َربِن اْلَعاَلِمنَي ]الشعراء:

رَُكوَن يف َما َهاُهَنا آِمِننَي ]الشعراء: اٍت َوُعُيوٍن [. يف هذه النعم يف َجنَّ 146أتظنون أنكم ماذا  مرتوكون هنا وكفى ! أَتـُتـْ
[ يف هذه الزروع وهذه الثمار والنخيل إىل غريها ! َوتـَْنِحُتوَن ِمَن 148-147* َوزُرُوٍع َوخَنٍْل َطْلُعَها َهِضيٌم ]الشعراء:

[ عوداً 150[. وكذلك تنحتون من اجلبال بيوَتً. فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعراء:149اجْلَِباِل بـُُيوَتً فَارِِهنَي ]الشعراء:
[ أول خطيئة هلم: أهنم يطيعون 151على التقوى بعد هذه النعم اليت يذكرهم هبا. َوال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفنَي ]الشعراء:

أمر املسرفني، وفعاًل أطاعوا أمر املسرفني املتجاوزين للحد، فعقروا الناقة، وما كان عقرهم للناقة إال ابتباع أمر 
[، تقرتحون على هللا أو على نيب هللا صاحل أبن خيرج هللا لكم من هذا 73ُة اَّللَِّ َلُكْم آيًَة ]األعراف:املسرفني، هذه اَنقَ 

اجلبل انقًة عشراء  أي تعنت بعد هذا  فاهلل سبحانه وتعاىل حيذرهم وينذرهم، فقالوا: البد من هذه اآلية، وهللا تعاىل 
َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأنْ  [، فإذا ابلصخرة أو اجلبل يهتز ويتمخض كما تتمخض 82يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن ]يس: ِإمنَّ



األنثى، وإذا ابلناقة خترج من بطن الصخرة. وكانت هلم آية َهِذِه اَنَقٌة هَلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم َمْعُلوٍم 
[ سبحان هللا! مث 77اَقَة َوَعتَـْوا َعْن َأْمِر َرهبِنِْم ]األعراف:[. فماذا كان أمرهم مع الناقة  فـََعَقُروا النَّ 155]الشعراء:

[ وإذا جاءكم به ماذا تفعلون  هؤالء 77قالوا لنبيهم متحدين اْئِتَنا مبَا تَِعُداَن ِإْن ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ]األعراف:
وى من اإلفساد يف األرض، والتقوى من بطش [، إذاً: التق152يـُْفِسُدوَن يف اأَلْرِض َوال ُيْصِلُحوَن ]الشعراء:

[. مث أييت ذكر 159اجلبارين، والتقوى كذلك من كفران النعم، إىل آخر ذلك، َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ]الشعراء:
[ نفس العبارة 161-160تـَتـَُّقوَن ]الشعراء: قوم لوط، أيضاً َكذََّبْت قـَْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلنَي * ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأال

[ بطاعة ما جئتكم 163-162اليت قاهلا من سبقه من األنبياء: ِإيننِ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي * فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعوِن ]الشعراء:
[ كل هذه العبارات تتكرر يف كل 164به، وأطيعوين فيما أرسلت به إليكم. َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ]الشعراء:

[. وهنا يبني فاحشتهم، وماهية خطيئتهم  كما قال عن 165دعوات الرسل. َأأَتُْتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمنَي ]الشعراء:
وا َأْمَر اْلُمْسرِِفنَي * [، وكما قال نيب هللا صاحل لقومه: َوال ُتِطيعُ 130قوم عاد: َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ]الشعراء:

 [ وهنا يبني هللا تعاىل خطيئة ال152-151الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن يف اأَلْرِض َوال ُيْصِلُحوَن ]الشعراء:
 
 
 

 حقيقة التقوى
 

إذًا: حقيقة تقوى هللا كما قال احلسن البصري وغريه، أو كما قال عمر بن عبد العزيز : )أن جتتنب ما هنى هللا عنه، 
تثل ما أمر هللا به، وما زاد على ذلك من خري فهو خري(. أساس وأصل التقوى املطلوب هو: أن جتتنب املنهيات ومت

وتفعل املأمورات، وما جاء بعد تلك الواجبات من امتثال األوامر واجتناب النواهي فهو زايدة خري. ولكن كما يقول 
ًة مما به أبس. وكما يقول اآلخرون: إن حماسبة األتقياء السلف: إن من حقيقة التقوى أن يرتك ما ال أبس به خماف

ألنفسهم أشد من حماسبة الشريك الشحيح لشريكه، حياسب على الصغرية والكبرية. ولذا كان الورع وكان اخلوف من 
هللا انبعاً عن التقوى. وجاء عن سعيد بن املسيب، حينما جاء إنسان وقال له: كيف التقوى  قال: أرأيت لو كنت 

متشي يف أرض هبا شوك ماذا تفعل  قال: أنظر وأجتنب الشوك أن أطأ عليه. قال: كذلك التقوى، أن تتجنب 
املعاصي. فأخذ هذا املعىن بعض الشعراء الزهاد العلماء الدعاة إىل هللا وَنَظمها يف هذه األبيات: َخلِن الذنوب صغريها 

َِ فوق أر ض الشوك حيذ ر ما يرى ال حتقرن صغريًة إن اجلبال من احلصى يقول وكبريها ذاك التقى واصنع كماٍش
احلسن البصري : )التقوى ال حتصل إال بسبق العلم(؛ ألنك إذا مل تعلم ما تتقي ارتكبت املعاصي وفرطت يف 

الواجبات، فمثاًل إذا مل تعلم حرمة الزان ورأيت امرأة فلن تغض بصرك عنها، وإذا مل تعلم أحكام البيع والشراء وقعت 
 الراب، إىل آخر ما يف اإلسالم من فقه وحالل وحرام. وهلذا فأساس التقوى العلم واملعرفة مث العمل، وهي منحة من يف

هللا سبحانه وتعاىل، كما قال بعض السلف: كثري من يتكلم ابلتقوى، وقليل من يعمل هبا. نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا 
 هذه التقوى.وإايكم من املتقني، وأن يرزقنا وإايكم مثرة 

 
 
 



 مثار التقوى
 

وَن وقد بني سبحانه أن أعلى منزلة للتقوى معية هللا بتأييده ونصرته: ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن اتَـَّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُ 
[. ِإنَّ 55َمِليٍك ُمْقَتِدٍر ]القمر:[ أين  يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد 54[. ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َونـََهٍر ]القمر:128]النحل:

 َوال ِكذَّاابً * َجَزاًء ِمْن رَبِنَك ِلْلُمتَِّقنَي َمَفازًا * َحَداِئَق َوَأْعَناابً * وََكَواِعَب أَتْـَراابً * وََكْأساً ِدَهاقاً * ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً 
ال. بل عطاء من هللا، )حساابً( مبعىن: كافياً، ليس مبعىن:  [ انظر! )َعطَاًء(! ال تقل: بتقواي،36-31َعطَاًء ]النبأ:

[  36حماسبًة، أخذاً من قولك حينما يعطيك إنسان: حسيب .. حسيب، يعين: يكفيين، َجَزاًء ِمْن رَبِنَك َعطَاًء ]النبأ:
زئية من هذا كافياً وافياً حىت يقول املعَطى: حسيب .. حسيب. وأظن أن هذا القدر كاف يف التنبيه على هذه اجل

احلديث وهي الوصية أو الفقرة األوىل: )اتِق هللا(. وبعد ذلك قال: )حيثما كنت(: )حيث( يقولون: إهنا للمكان، 
وتكون للزمان، مثل: اجلس حيث جلس فالن، صلِن حيث ينتهي بك الصف. كأنه صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك 

إىل اليمن؛ أن تقوى هللا ليست يف املدينة فقط، لنزول الوحي فيها،  لـمعاذ مشعرًا إايه وهو خارٌج من املدينة ذاهباً 
ولوجود الرسول صلى هللا عليه وسلم، وللقرب من املسجد النبوي، ال. بل حيثما كنت، وهذا التعميم من خصائص 

طب املتجمد التشريع يف اإلسالم، والتعميم هو: العموم والشمول، فإن كنَت يف أقصى العامل، وإذا ذهبَت إىل الق
الشمايل، وإذا طرت يف مركبة فضاء، وإذا نزلت يف غواصة حتت املاء، وإذا كنت يف منجم حتت األرض، وإذا كنت 
َِ هللا حيثما كنت، ملاذا  ألن هللا مطلع عليك أينما توجهت، وأنت إمنا تتعامل مع هللا، ولذا خرج  يف أي مكان فاتِق

 األمصار ودَعوا إىل هللا، وملا كتب بعض السلف إىل إخوانه يف الشام: أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل
هلم إىل األرض املقدسة، قال: إن األرض ال تقدس أهلها؛ ولكن يقدسهم العمل. )اتِق هللا حيثما كنت(: وأيضاً 

اجملال هذا واسع )كيفما كنت( أي: على أية حالة تكون فيها مع الناس جيب أن يكون معيارك تقوى هللا. وأعتقد أن 
جدًا، وال يستطيع إنسان مثلي أن يويف هذا املوضوع حقه فيما يتعلق ابلتقوى؛ يف حتصيلها وبياهنا وآاثرها. َوَمْن يـَتَِّق 

تِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجرًا [. َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ ُيَكفِنْر َعْنُه َسيِنَئا3-2اَّللََّ جَيَْعْل َلُه * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب ]الطالق:
 [. فجاء قوله: )َوَمْن يـَتَِّق( ثالث مرات يف سورة الطالق وحدها. إذًا: أمر التقوى عظيم.5]الطالق:

 
 
 

 الوصية الثانية: إتباع السيئات ابحلسنات
 

لتقوى ليس معها أييت بعد ذلك القسم الثاين من احلديث: )وأتبع السيئة احلسنة متحها(: هو يوصيه بتقوى هللا، وا
سيئة؛ ولكن هل اإلنسان معصوم ! ال. ومع أنك تتقي هللا كيفما كنت وحيثما كنت، فإن وقعت منك زلة، أو أسأت 
إساءة فأتبعها حبسنة، ويف بعض وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم: )وإذا عصيت ربك يف مكان فأطعه فيه(، أي: 

ملكان سيأيت ويشهد لإلنسان أو عليه، فإذا جاء املكان وشهد املكان الذي عصيت فيه أحدث فيه طاعة؛ ألن ا
عليك مبعصية يكون عنده شهادة لك حبسنة، فمن وصاايه صلى هللا عليه وسلم: )وإذا عصيت مبكان فأحدث به 

طاعة(. فقوله: )أتبع السيئة احلسنة( يف أي شيء  يف كل تصرفات اإلنسان، أخطأت على شخص وأسأت إليه، تتبع 
طأ واإلساءة إبحسان. ما أثر اإلحسان مقابل السيئة  إن اإلحسان ميحو السيئة )وأتبع السيئة احلسنة متحها(. هذا اخل



وقد ثبت مثل هذا يف قصة الرجل الذي جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأخربه مبا وقع منه وما كان بينه وبني 
قبلة فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه، فأنزل هللا امرأة، حيث جاء يف بعض الروايت: )أصاب رجل من امرأة 

[، 114َرى لِلذَّاِكرِيَن ]هود:تعاىل: َوَأِقِم الصَّالَة َطَريفِ النـََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احْلََسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيِنَئاِت َذِلَك ِذكْ 
، فقال الرجل: اي رسول هللا هذا يل خاصة ! قال: بل جلميع أميت فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرأها عليه

(. وهذا من سعة فضل هللا على هذه األمة، ويقول العلماء يف موجب ذلك: أن السيئة تكتب واحدة، واحلسنة 
 هو فضٌل من هللا أن ضاعف احلسنة، وفضٌل من هللا -وهللا-تكتب عشراً، واحلسنات تقدر على حمو السيئة؛ ولكن 

أن مل يضاعف السيئة، بل يف بعض اآلاثر: أن مَلك احلسنات يبادر بكتابة احلسنة، ومَلك السيئة حينما يريد أن يبادر 
مينعه اآلخر يقول: اصرب! لعله يتوب! لعله يستغفر! لعله ...! فإذا سوَّف وطال الوقت ومل يتب كتبها، فإذا استغفر 

سبحانه وتعاىل مقابلة السيئة ابحلسنة منك وعليك: َوال َتْسَتِوي احْلََسَنُة  وَتب ورجع، فالتوبة جتب ما قبلها. وقد بني
يٌم ]فص َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ َنَك َوبـَيـْ [؛ ولكنها منزلة عظيمة، 34لت:َوال السَّيِنَئُة اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

 [.......35ا يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍن َعِظيٍم ]فصلت:ما كل إنسان يقدر عليها، َومَ 
 
 

 الوصية الثالثة: حسن اخللق
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )وخالق الناس خبلق حسن(: احلديث مجع التقوى ومجع حسن اخللق، حسن اخللق ألفت 
اب ابن مسكويه يف فلسفة األخالق، يبحث عن الغرائز النفسية وأحواهلا وعن فيه الكتب، وأدق ما يف ذلك كت

نتائجها، فمن أراد االستزادة فلريجع إليه؛ ولكن يهمنا ما أوتيه صلى هللا عليه وسلم من جمامع احلكم مع جوامع 
وَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن الكلم. هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي يقول: لَْيَس اْلرِبَّ َأْن تـَُولُّوا ُوجُ 

[. 189[. ويقول: َولَْيَس اْلرِبُّ أبَِْن أَتُْتوا اْلبُـُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتَـَّقى ]البقرة:177آَمَن ... ]البقرة:
آلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِننَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِنِه َذِوي اْلُقْرىَب فجعل القرآن الكرمي َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم ا

[ إىل آخره؛ هو الرب، وهنا جعل الرب التقوى، فكأن التقوى هي بر، أو أن الرب بعموم 177َواْليَـَتاَمى ... ]البقرة:
فَلكأن الرب يتفق وجيتمع مع حسن األخالق ومع تقوى هللا، أنواعه هو التقوى. وجاء احلديث: )الرب حسن اخللق(: 

ولذا مجع صلى هللا عليه وسلم األمرين ومها القمة يف التوجيه اإلسالمي، ومها الذروة يف مكارم أخالق اإلسالم: )اتِق 
كم مجيعاً إىل هللا حيثما كنت(. )خالق الناس خبلق حسن(. ولعل هذا القدر يكفي. وأسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإاي

تقوى هللا، وأن جيعلها غايتنا، وأن ميأل قلوبنا بتقوى هللا وخوفه وعظيم رجائه، وأن يوفقنا وإايكم إىل اجتناب 
السيئات، وأن يعيننا وإايكم على فعل احلسنات، وأن جيملنا وإايكم مبكارم األخالق. وصلى هللا وسلم وابرك على 

 [. ......4م، الذي مدحه هللا بقوله: َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ]القلم:عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسل
 
 

 األسئلة



...... 
 

 حكم اإلقامة يف غري داير اإلسالم
 

السؤال: ما حكم اإلقامة يف غري بالد املسلمني ! اجلواب: ال إله إال هللا، وال حول وال قوة إال ابهلل! أواًل: اي إخوان! 
استقالل ذاتية املسلم، ومن أهم استقالل ذاتية املسلم: أالَّ يقيم يف بلد الكفر، وبلد الكفر  من حسن اإلسالم:

قسمان: دار كفر وحرب. ودار كفر بغري حرب. ودار احلرب: هي اليت تعلن احلرب على املسلمني، وبينها وبني 
ال حيق للمسلم أن يقيم فيها، وللعلماء يف املسلمني قتال. ودار الكفر فقط هي املهادنة اليت مل تقاتل. وكال البلدين 

خالف. إن كانت هناك مصلحة، كتجارة أو دعوة، واملقيم آمن على  -أي: بدون حرب-إقامة املسلم يف دار الكفر 
نفسه وماله وعرضه من أهلها، كما أن دار اإلسالم أيتيها الشخص من دار الكفر ال من دار احلرب، فيأخذ األمان 

إبذن ويل أمر املسلمني، فهو آمن على نفسه وماله مدًة حمدودة، كما كان يفعل عمر رضي هللا تعاىل  لتجارة أو حلاجة
عنه، إذا كان يعطي جتار اليهود أو النصارى أو غريهم كاجملوس ثالثة أايم، أيتون يبيعون ما عندهم من التجارة 

لم قال يف حق الكفار: )ال يسكن اإلنسان ويذهبون، وقد يعطون أكثر حسب املصلحة، والرسول صلى هللا عليه وس
يف دار الكفر؛ ال ترتاءا انريهما(، فإذا كان حلاجة وهو يف مأمن فال أبس، ومثل هذا ما نتج عن املعاهدات والقوانني 

الدولية الدولية يف الوقت احلاضر، حيث أن من دخل بلداً بتأشرية دخول فله حق اإلقامة احملددة له يف جوازه. 
ملسلم مسلماً، وليكن كما كان السلف مشعًة يضيء ما حوله، وليعلم اجلميع أن اإلسالم مل يدخل إندونيسيا فليكن ا

بقتال، وما حارب املسلمون يف تلك البالد أبدًا، إمنا دخلها بوجود املسلمني وبتميزهم أبخالقهم وعباداهِتم. أما بعض 
ريها من البالد وجاء وقت الصالة فإنه يستحي أن يقيم الصالة الشباب ولألسف إذا جاء إىل أورواب أو إىل آسيا أو غ

ويصلي! ملاذا  أين شخصية املسلم ! الشخص إذا ذاب يف غريه؛ ذاب معه دينه وعقيدته، فما قيمته إذًا ! ال أريد 
يرخِنص أن أتطرق إىل أشياء يذيب هبا شخصه قبل أن يغادر حدود بلده. ال. املسلم مسلم حيثما كان، واإلسالم ال 
ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن ]النحل [، 106:للمسلم يف معصية أايً كان مكانه، أما إن كان ممن قال هللا فيهم: ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَ

فهذا شيء آخر. فإذا كان ُيكَره يف بلد الكفر على خمالفة أو ترك دينه، فال حيق له أن يقيم، وتعينت عليه اهلجرة، 
العلماء يف حكم اهلجرة هنا هل هي واجبة أو مندوبة  فبعضهم يقول: )ال هجرة بعد الفتح(؛ ولكن إذا  ولذا اختلف

ُضيِنق عليه يف بلد الكفر، وال يستطيع أن يقيم شعائر دينه تعينت عليه اهلجرة كما يتعني عليه أن يصلي ويصوم. وهللا 
 تعاىل أعلم.

 
 

 حكم وضع املصحف على األرض
 

يريد أن يصلي فيضع املصحف  -لألسف-م وضع املصحف على األرض ! اجلواب: بعض اإلخوة السؤال: ما حك
أمامه على األرض. وقد يقول اإلنسان: األرض طاهرة ونسجد عليها. فأقول: نعم؛ ولكن تعظيم القرآن وتعظيم 

أنه كان يف مسجد  -فر لههللا يغ-حرمات هللا: من تعظيم القرآن أن ترفعه وأن تكرنِمه. وحصل للشيخ حممد املختار 
وقام يصلي، وجاء جبواره رجل وصف نعليه بني قدميه، ووضع املصحف على النعلني وقام يصلي. فقال: اي أخي!  



كيف تفعل هذا ! قال: مها هطارَتن وليس فيهما جناسة. فقام وأخذ املصحف ووضعه يف حجره، وأخذ النعلني 
: أليست طاهرة  إذا كنت تشمئز من وضع النعلني على رأسك ووضعهما على رأسه. فقال: كيف تفعل هذا  قال

وهي طاهرة، ومها نعالك أنت، فكيف تقرن بني النعلني واملصحف ! تلك مسائل شفافة، ليس فيها حد هندسي، 
 وليس فيها مسطرة؛ ولكن شعور وإحساس. وهللا املوفق. والسالم عليكم.

 
 
 

 [1]احلديث التاسع عشر  -شرح األربعني النووية 
 

 مكانة ابن عباس عند رسول هللا وعند الصحابة
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
ىل عنهما ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: ]عن أيب العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا تعا

قال: )كنت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم يوماً فقال: اي غالم! إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا 
جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ 

اجتمعوا على أن يضروك بشيء، مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك،  مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن
رفعت األقالم، وجفت الصحف( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويف رواية غري الرتمذي : )احفظ هللا 

مل يكن جتده أمامك، تعرنف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك 
ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع اليسر يسرًا( [. إن هذا احلديث العظيم، يبني 
مكانة ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما، وقد اختص خبصائص من بني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

هللا عنهما، فقد حظي بدعوة املصطفى صلى هللا عليه ويطيل علماء الرجال والرتاجم يف ترمجة ابن عباس رضي 
وسلم: )اللهم! فقه يف الدين، وعلمه التأويل( ، وها هو يف هذا احلديث غالم دون البلوغ، ويلقي عليه رسول هللا 
ة صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث العظيم، وقالوا: إن سبب دعوة رسول هللا له، أنه كان ذات ليلة عند خالته ميمون
، وانم النيب صلى هللا عليه وسلم على طرف الوسادة، وجاء ابن عباس وهو غالم وانم على طرفها اآلخر، فلما 

استيقظ النيب صلى هللا عليه وسلم من الليل، قام ودخل اخلالء، مث خرج صلى هللا عليه وسلم فوجد أداوة من ماء 
عها ابن عباس( أي: أن ابن عباس فطن أن خروجه عند ابب اخلالء فقال: )من وضع هذا  قالت له ميمونة: وض

صلى هللا عليه وسلم يقتضي ماء لوضوئه، وهذا من الفهم والفطنة والفقه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )اللهم! فقهه 
يف الدين، وعلمه التأويل(، والتأويل هو: التفسري. روى البخاري رمحه هللا أن عمر رضي هللا تعاىل عنه كان يدنيه، 

كان يدخله يف جملسه، وفيه شيوخ املهاجرين واألنصار، فرأى يف وجوههم استنكار ذلك، وقالوا لـعمر : كيف تدخل و 
هذا الغالم، ولنا غلمان مثله مل حنضرهم  فجمعهم ذات يوم وسأهلم، عن تفسري سورة النصر: ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ 

[، 3-1يف ِديِن اَّللَِّ َأفْـَواًجا * َفَسبِنْح حبَْمِد رَبِنَك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّااًب ]النصر: َواْلَفْتُح * َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلونَ 
فخاضوا يف معانيها من ظواهر لفظها، فسأل عمر ابن عباس ، فقال: إهنا نعت لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 للناس فهمه لكتاب هللا، وصاروا يرجعون إليه يف ذلك. ......وهو بني أظهران، فوافقه عمر على ذلك، وظهر 



 
 
 

 طلبه للعلم يف صغره
 

نشأ ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه منوذجاً حياً لطالب العلم يف كل زمان ومكان، ولزاماً على كل شخص يسلك طريق 
مج إذاعي أن تراجم الرجال مدارس طلب العلم أن يدرس ترمجة ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما، وقد ذكران يف بران

األجيال، ويف ترمجة ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه ملا شب وصار ايفعاً بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه 
اي ابن -وسلم، ذهب إىل أحد أصدقائه فقال له: هلم جنمع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أوترى 

ون إىل ما جتمعه مع وجود كبار أصحاب رسول هللا ! فمضى ابن عباس يف طريقه، قال ابن أن الناس حيتاج -عباس 
عباس : كنت أتبع الرجل الذي عنده حديث رسول هللا من املسجد إىل بيته، وأستحي أن أوقفه يف الطريق، فأتبعه 

ومل يلتفت، ورد الباب دوين، وذلك وأقول: لعله يلتفت فرياين فأسأله، قال: مرة اتبعت فالانً فلم يلتفت، ودخل بيته 
بعد صالة الظهر، قال: فجلست على ابب بيته أنتظر خروجه، ووضعت ردائي على وجهي، والريح تسفي علين، 
فأخذين النوم، حىت خرج الرجل لصالة العصر، فقال : ابن عباس على ابب بييت! قلت: نعم، جئت أسألك عن 

تك ! قال: إن العلم يؤتى إليه. وكان ابن عباس ، وهو ابن عم رسول هللا حديث كذا، قال: لو آذنتين فآتيك إىل بي
صلى هللا عليه وسلم، أيخذ بركاب زيد بن اثبت وهو راكب، و ابن عباس ميشي، فيقول له: إما أن تركب، وإما أن 

 تعاىل عنهما أنزل، فيقول: لسَت بنازل، ولسُت براكب، هكذا أمران أن نعظم علماءان. هذا حال ابن عباس رضي هللا
يف طلب العلم، مث دارت األايم، وصار صاحبه الذي قعد عن مرافقته يف طلب العلم، يرجع إليه ويسأله عن أحاديث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكان يفيت الناس مبكة، مث إنه خرج من مكة وقال: ال أستطيع أن أسكن بلدة 
سنات، ولكين أختذ من الطائف مسكناً، مث أنزل إىل الناس يوم احلج، تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها احل

وبقي ساكناً يف الطائف، وينزل مكة يف وقت احلج. ولقد ذكروا من مناقبه رضي هللا تعاىل عنه أنه رأى جربيل عليه 
ابتلي يف آخر  السالم مرتني، وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما أخرب بذلك فأخرب أنه سيفقد بصره، وقد

حياته بفقد البصر، قالوا: ألنه رأى جربيل مرتني، إحدامها ملا جاء العباس يستأذن على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ظهرًا ، فاستأذنه ثالث مرات، فلم أيذن له، فرجع مغاضباً، وكان يف بين هاشم بعض احلدة، فقال ابن عباس 

مشغول عنك ابلرجل الذي كان جيلس إليه حيدثه، فقال: أوعنده رجل ! قال: ألبيه العباس : اي أبت! ال تغضب فهو 
نعم، قال: ما رأيته! وأخذ بيد ابنه ورجع مرة أخرى إىل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما وصل استأذن 

ن أخي! ما ابلك فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أول مرة، ومل يكن هناك رجل، فقال العباس : )اي اب
استأذنتك ثالث مرات فلم أتذن يل  قال: ما علمت، قال: إن هذا الغالم يقول: إنك كنت مشغوالً برجل عندك، 

وما رأيت عندك أحداً، فالتفت صلى هللا عليه وسلم إىل عبد هللا وقال: أرأيت الرجل اي غالم ! قال: نعم، قال: ذاك 
 جربيل عليه السالم(.

 
 
 



 سرعة حفظه
 

ناقب ابن عباس وافرة، ويهمنا منهجه يف العلم والتعليم، ولقد كانت له مبكة مدرسة نشأت عنه، وكذلك يف وم
البصرة، وانتشر علم ابن عباس بتالميذه رضي هللا تعاىل عنهم، وجزاهم هللا عنا أحسن اجلزاء. ها هو ابن عباس ينظر 

يرى فيه األهلية، لكي يلقي عليه هذا احلديث، وكان ابن إليه رسول هللا صلى هللا وهو غالم، فريى فيه الفراسة، و 
عباس حيفظ من أول مرة، فلقد ذكر علماء األدب، مثل الرافعي يف َتريخ األدب أن ابن عباس كان جالساً عند 
اي الكعبة، وعنده بعض اخلوارج من أهل الشدة والشوكة، فإذا بـعمر بن أيب ربيعة مير عليه، فقال عبد هللا : هيه هيه 
عمري ! هل من جديد  فقال: نعم، وأنشده قصيدة من تسعني بيتاً، فلما انتهى قال اخلارجي: اي ابن عباس ! أما 
ختشى هللا فينا  جئناك عند بيت هللا نسألك عن احلالل واحلرام، فترتكنا وتسمع هلذا الشاعر املاجن! أوأعجبك 

-نعم، وإن شئت أعدته عليك منكسناً فعلت، قال: نعم شعره ! قال: نعم، وحفظته، قال: أحفظت ما قال ! قال: 
شئت، فأعاد عليه القصيدة، وبدأ من آخر بيت فيها حىت جاء إىل أوهلا، وهذا يدل على عظم ذاكرة ابن  -وهللا

عباس ، فالرسول صلى هللا عليه وسلم خصه هبذا احلديث عندما رأى فيه أهلية التعليم، فألقى عليه هذا العلم. 
ماء احلديث مسألة: الغالم الذي دون البلوغ هل يعتمد على روايته  يقولون: إن العربة يف رواية احلديث ويذكر عل

بوقت األداء  فلو أن غالماً مسع ووعى، مث أدى ما مسعه بعد البلوغ، كانت روايته حجة، ولو أن كافرًا مشركاً مسع 
؛ ألنه عند األداء مؤمتن على ما يؤديه، وهكذا ابن وقت الكفر والشرك مث أدى بعد اإلسالم كانت روايته معتمدة

 عباس رضي هللا تعاىل عنه حفظ هذا احلديث العظيم.
 
 
 

 حتمله هلذا احلديث وهو غالم
 

وقوله: )اي غالم(، ما سن الغالم  يقولون: من أول والدته إىل قبل االحتالم، هذا لغة واصطالحاً، وقد يطلق الغالم 
غ األربعني سنة، كما قالت اخلنساء : غالم إذا هز القناة سقاها ... وال يستطيع أن يسقي على اليافع األشد إذا بل

القناة بدماء األعداء إال القوي األشد. إذًا: غالم هنا على ابهبا اللغوي األصلي، وهو: ما كان دون البلوغ؛ ألن ابن 
م يف حجة الوداع سنة عشر من اهلجرة، وكان عباس ولد قبل اهلجرة بعدة سنوات، وكان مع النيب صلى هللا عليه وسل

ممن قدنمهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع الضعفة، ويقول عن نفسه: )وكنت معهم حينئٍذ، وجاء رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إلينا فضرب على أفخاذان، وقال: اي أغيلمة بين هاشم! ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس(، فكان 

أغيلماً حينما نزل مع الضعفة من احلجاج حني حج النيب صلى هللا عليه وسلم، فكان يف سنة عشر من  غالماً أو
اهلجرة غالماً مع الضعفة والنسوة، ووعى هذا الوعي وهو غالم، وأخذ عنه العلماء هذا احلديث، ورواه الرتمذي 

رضي هللا تعاىل عنه: )كنت خلف النيب صلى وغريه برواايت خمتلفة، فحديثه موضع قبول عند العامة واخلاصة. يقول 
هللا عليه وسلم(، وهل كان راكباً أو ماشياً  جاء يف بعض الرواايت: )كنت رديف النيب صلى هللا عليه وسلم( أي: 

راكباً خلف النيب صلى هللا عليه وسلم، قالوا: كان راكباً على محار، وقيل: على بغلة أهداها إليه املقوقس ، وأخذ من 
يستنتج العلماء جواز اإلرداف على الراحلة إذا كانت حتتمل ذلك، وقد جاء يف حديث معاذ قال: )كنت  ذلك



رديف النيب صلى هللا عليه وسلم( هبذا التصريح، فقال: )أتدري ما حق هللا على العباد  وما حق العباد على هللا ( إىل 
 آخره.
 
 

 معىن قوله: )أعلمك كلمات(
 

ه جواز نداء الغالم بوصفه، وإن كان يُعلم امسه وعلمه، )إين أعلمك كلمات( أي: كلمات قال: )اي غالم!( ، في
معدودات، موجزة، والتحفيظ والتعليم سواء، مث بدأ صلى هللا عليه وسلم يفصنل اجململ من الكلمات، والكلمات: 

اسم وفعل مث حرف الكلم مجع كلمة، والكلمة: تطلق على اللفظ، كما قال الناظم: كالمنا لفظ مفيد كاستقم و 
واحده َكِلمة والقول عم وكلمة هبا كالم قد يؤم فالكلمة تطلق على أحد أقسام الكالم، فإذا قلت: )قد( فهي كلمة، 
وإن كانت حرفاً، وإن قلت: )جاء( فهي كلمة، وإن كانت فعاًل، وإن قلت: )زيد( فهي كلمة وإن كان إمساً، فكل 

املوضوع الطويل الذي ختطب به يف أمة يقال له أيضاً: كلمة، فيقال: ألقى فالن  واحد من هذه يقال هلا: كلمة، و 
كلمة، ونشر فالن كلمة، فكلمة تطلق على اللفظ املفرد، وتطلق على جمموع الكالم، فكلمة اإلخالص هي: ال إله 

كل مجلة من تلك إال هللا، وهي عدة ألفاظ ومسيت: كلمة، وهنا قال: )أعلمك كلمات( مجع: كلمة، فهي مُجل، و 
 اجلمل، يقال هلا: كلمة. ......

 
 

 معىن قوله: )احفظ هللا حيفظك(
 
 
 

)احفظ هللا حيفظك(، حيفظك جواب فعل األمر، أي: احفظ هللا فإن حتفظه حيفظك، )احفظ هللا جتده جتاهك(، الفعل 
سبة إىل العبد  وما هو احلفظ ابلنسبة واحد، وأسند مرتني: مرة إىل العبد، ومرة إىل املوىل سبحانه، فما هو احلفظ ابلن

إىل هللا سبحانه وتعاىل  قالوا: املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم: )احفظ هللا(، ما يدل عليه احلال، وقرائن احلال، أي: 
ِت َواأَلْرَض احفظ هللا يف أوامره ونواهيه وحقوقه عليك؛ ألن هللا غين عن حفظك سبحانه وتعاىل، َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَوا

 [، فهو احلافظ احلفيظ للعامل كله. ......255َوال يـَُئوُدُه ِحْفُظُهَما ]البقرة:
 
 
 

 حفظ هللا يف أمسائه وصفاته
 
 
 



فأنت أيها العبد مطالب أن حتفظ هللا يف كل شيء، فيما توجه إليك من أوامره، وفيما توجه إليك من نواهيه، ومما 
نسب إليه ما ال يليق جبالله، فحفظ العبد لربه يف ذات هللا أبن يصف هللا مبا وصف جيب له عليك أن حتفظه من أن ت

به نفسه، ووصفه به رسوله، فإذا عطل شيئاً مما وصف هللا به نفسه، أو عطل شيئاً مما وصفه به رسوله صلى هللا عليه 
 أمسائه وصفاته، فتصف هللا بكل ما وسلم، فما حفظ هللا يف ذاته، وال يف صفاته، فأول شيء حتفظ هللا يف ذاته، ويف

أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم، كما قال الشافعي رمحه هللا: نؤمن ابهلل، ومبا جاء عن هللا، على 
مراد هللا، ونؤمن برسول هللا، ومبا جاء عن رسول هللا، على مراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكما قال ابن تيمية 

ه هللا: حنن مأمورون إبميان إثبات، ال إبميان تكييف قال هللا: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي رمح
[. فأول واجب على العبد يف حفظه هلل، أن حيفظه سبحانه فيما وصف به نفسه فيصفه به، وفيما نزه 11]الشورى:

أو أسند إليه ما ال يليق جبالله، فإنه مل حيفظ هللا، فأول ابب يف  عنه نفسه فينزهه عنه، فإذا عطل صفة من صفاته،
هذا احلديث، وأول واجب يف هذا املوضوع، أن حيفظ العبد ربه فيما وصف به نفسه، وفيما نزه عنه نفسه جل جالله 

 سبحانه وتعاىل.
 
 
 

 حفظ هللا يف العبادات
 

العبادات واملعامالت، وكل ذلك تشريع من هللا، فمثالً فرض بعد هذا حيفظ هللا فيما توجه إليه من ربه سبحانه من 
[، فالواجب على العبد يف الصالة أن 43هللا على العباد الصلوات كما قال: َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ]البقرة:
[، وقال صلى هللا عليه وسلم: )مخس 238حيفظها كما قال هللا: َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى ]البقرة:

صلوات كتبهن هللا يف اليوم والليلة، فمن حفظهن كان له عند هللا عهد أن يدخله اجلنة، ومن ضيعهن مل يكن له عند 
هللا عهد، فإن شاء عذبه، وإن شاء غفر له( ، فالصالة من العبادات، وقس عليها غريها، وقال هللا كما يف احلديث 

مل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل، وأان أجزي به( وجاء يف احلديث: )الصوم ُجنة ما مل خيرقها( القدسي: )كل ع
واجلُنة: ما يقي اإلنسان، وجينه من األعداء، وتكون وقاية بينه وبني اآلخرين، فإذا خرنق هذه اجلُنة؛ توجهت إليه 

سب هذا، ويغتاب هذا، ويظلم هذا( ، فاجلنة كانت السهام من تلك اخلروق، ) قيل: مب خيرقها اي رسول هللا ! قال: ي
من اخلري وفعل اخلري، وهو مزقها أبفعال الشر. ويف الزكاة قال سبحانه وتعاىل: ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِن َواأَلَذى 

بَـُعَها َأًذى264]البقرة: ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ [، فالذي أتبع الصدقة ابملن، 263]البقرة: [، وقال: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
وأساء يف إعطاء الزكاة، هل حفظها أم ضيعها  ضيعها وأبطلها مبا أتبعها من املن على املسكني الذي دفعها إليه، 

وملاذا متن عليه  هل ولدت ومعك هذا املال  هل هو حق لك من أجدادك وآابئك  املال مال هللا، وجعله هللا وديعة 
وهو قادر أن أيخذه منك ويسوقه إىل غريك، وأيخذ من غريك ويسوقه إليك، وإمنا هو ابتالء وامتحان. يف يدك، 

واحلج كذلك حيفظ يف نيته وقصده، ويف أعماله، فيقيم املناسك، ويعظم شعائر هللا وغري ذلك. فكل العبادات حفظها 
حالل، فإذا وضع رجله يف الغرز، وقال: لبيك أداؤها كما أوجب هللا سبحانه وتعاىل، فمن حج من مال حالل، وزاد 

اللهم لبيك! قيل له: لبيك وسعديك، حجك مربور، وذنبك مغفور. وإن حج مبال حرام وزاد حرام، فوضع رجله يف 
الغرز، وقال: لبيك، قيل له: ال لبيك وال سعديك، ارجع مأزورًا ال مأجوراً، ما الفرق بني هذا وهذا  هذا ماله حالل  



هللا، وهذا ماله حرام مما هنى هللا، فكيف أييت بيت هللا مبا حرم هللا  فكأنه جياهر ابملعصية، ويتحدى هللا يف كما أوجب 
 بيته مباله من احلرام.

 
 
 

 حفظ هللا ابجتناب املعاصي
 

وهكذا من حفظ هللا ترك احملرمات واملعاصي، فال يقدم عليها عمدًا، خبالف من زلت به قدمه، واإلنسان غري 
صوم، وبعدما تزل به القدم يف املعصية، حيس أبوساخه فيقوم فينفض الغبار عنه، ويغسل درنه بتوبة واستغفار، فهذا مع

عبد هللا حقاً. أما إذا كان ال يبايل مبا وقع فيه، وال خيشى هللا، وال خياف مما وقع فيه من الذنب، وال يستحيي من هللا، 
 كما تستحيي من رجلني من ذوي املروءة يف قومك(، وجاء يف احلديث وقد جاء يف بعض األحاديث: )استحي من هللا

القدسي: )ال أكون أهون من تستحيي منهم!( ، أي: تستحيي من الناس وال تستحيي من هللا!! فجعلت هللا يف نظرك 
ط، أن أهون من الناس! نسأل هللا السالمة والعافية، وليس هناك إنسان معصوم، ولكن جيب على العبد إذا سق

يتوب، مثل إنسان ماٍش يف الطريق تعرقلت رجله يف عود فسقط على األرض، فهل يظل على سقطته أو ينهض ويزيل 
السبب الذي أسقطه حىت ميضي يف طريقه ساملاً  فيجب على العبد إذا زلنت به القدم، ووقع فيما حرم هللا عليه، أن 

ل اخلطيئة هبذه احلسنة، كما تقدم يف احلديث املاضي: )وأتبع يسارع يف الرجوع إىل هللا، ويستغفر من ذنبه، ويغس
السيئة احلسنة متحها( . فقوله: )احفظ هللا( هذا هو حفظ العبد هلل سبحانه وتعاىل، واجلزاء من جنس العمل، فمقابله 

[، حيفظونه من كل سوء 11ِمْن َأْمِر اَّللَِّ ]الرعد: )حيفظك(، كما قال هللا: لَُه ُمَعقِنَباٌت ِمْن بـَنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظونَهُ 
خيشى منه، ولوال هؤالء احلفظة املعقبات لتخطفتهم اجلن، والجتالتهم الشياطني عن األرض، فقوله: )حيفظك( أي: 
حفظ أمن، وهناك حفظ أعظم منه، فإذا حفظت هللا يف حقه، ويف أمسائه وصفاته، ويف أوامره ونواهيه؛ حفظك أن 

ذلك، وحفظك من أن تقع يف السوء، وحفظك من أن حتيد عن الطريق، وحفظك على اجلادة السوية، وحفظك  هتدم
على الصراط املستقيم، وحفظك أن تتالعب بك الشياطني، وحفظك أن متيل بك األهواء، وحفظك من وساوس 

ظك يف بدنك ويف ذاتك، وإذا النفس، وحفظك من كل سوء ال ترضاه، فيعاملك ابملثل؛ فإذا حفظت هللا يف ذاته حف
حفظت هللا يف أوامره ونواهيه حفظك يف سلوكك، وحفظك عن املعاصي، مثل يوسف عليه السالم يف ذلك املوقف 

[، أي موقف أشد حرجاً من ذلك ! وهو 23الرهيب عندما غلقت سيدته األبواب كلها وقالت: َهْيَت َلَك ]يوسف:
وملكة، فماذا كان املوقف ! حفظ هللا فحفظه، قال هللا: َلْوال َأْن رََأى بـُْرَهاَن  يف بيتها حمكوم عليه، وهي سيدة املوقف

[، وهللا هو الذي كشف له هذا الربهان، وكانت رؤيته لربهان ربه هي سبب الوقاية واحلفظ عن أن 24رَبِنِه ]يوسف:
 حياته، فالبد له من موقف مر به، أو يقع فيما يراد منه. وهكذا لو نظر اإلنسان يف َتريخ األمم، ويف األحداث، ويف

 مأزق وقع فيه، ومل يقدر أحد على إجنائه وحفظه إال هللا سبحانه، وشعر بنعمة هللا عليه يف ذلك.
 
 

 معىن قوله: )جتده جتاهك(
 



ن مث قال: )احفظ هللا جتده جتاهك( جتاه ويقولون: وجاهه، فأصل التاء من واو، يقال: فالن اجته إىل كذا، أصلها م
الوجه، فاجته مبعىن اوجته، والواو إذا جاءت بعدها َتء االستفعال تبدل َتء وتدغم التاء يف التاء، مثل: اتقى، أصلها: 
اوتقى، فالواو أبدلت َتء، وأدغمت التاء يف التاء، فأصلها: )جتد هللا توجاهك(، فاالجتاه هو قصد العبد، وأخذ من 

عربية أن أصول موادها يوضع للمادة احملسوسة، مث يُنقل إىل األمور املعنوية، الوجه أساساً؛ ألن القاعدة يف اللغة ال
َنَما تـَُولُّوا 148فالوجه مادة حمسوسة، والوجهة أمر معنوي، كما قال هللا: َوِلُكلٍن ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولنِيَها ]البقرة: [، وقال: فَأَيـْ

ة واملقصد. وقوله: )احفظ هللا جتده جتاهك( ليس معناه: أمامك [ فالوجهة هي: اجله115فـََثمَّ َوْجُه اَّللَِّ ]البقرة:
وليس وراءك، أو ليس ميينك، أو ليس يسارك، ال، إمنا املعىن: جتد هللا يف كل اجتاه لك تقصده، سواء كان قصداً 

تجارة جتد هللا حمسوساً، أو كان قصدًا معنوايً، فلو اجتهت إىل طلب العلم جتد هللا جتاهك، ولو اجتهت إىل فتح حمل لل
جتاهك، ولو اجتهت إىل حرث أرض لتزرعها جتد هللا جتاهك، ولو اجتهت إىل صنعة حتكمها جتد هللا جتاهك، وهكذا 

بصفة عامة؛ وحنن نعلم أن العبد مهما كانت وجهته فهي حتت سلطان هللا، لكن املراد هبذا أنك إذا حفظت أوامر هللا 
 انه وتعاىل معك يف كل أحوالك. ......كان هللا سبح  -على الوجه الذي بينا-

 
 
 

 معية هللا
 

وقيل: جتاهك مبعىن: معك، واملعية من هللا على قسمني: معية عامة جلميع اخللق، قال هللا: َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة 
ال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا مثَّ يـُنَـبِنئُـُهْم مبَا َعِمُلوا ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوال مَخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال َأْدىَن ِمْن َذِلَك وَ 

[ فهذه معية عامة، فال خيفى على هللا من خلقه شيء، وال يغيب عن علمه وعن نظره شيء فهو مع 7]اجملادلة:
فيرتكهم، قال هللا: ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن اتَـَّقْوا اجلميع. ومعية خاصة: وهذه املعية اخلاصة ملن أحبهم هللا، أما من مل حيبهم 

[، وملا قال قوم 40[، وغري املتقني ال يستحقون هذه املعية، وقال: ال حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا ]التوبة:128]النحل:
[. إذاً: قوله هنا: )جتده جتاهك( املقصود 62-61موسى: ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن * قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِن َسيَـْهِديِن ]الشعراء:

هبا املعية اخلاصة، فاهلل مع املتقني معية خاصة، وكان مع موسى وقومه معية خاصة، وكان مع النيب صلى هللا عليه 
وسلم والصديق ومها يف الغار معية خاصة، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم لـأيب بكر : )ما ابلك ابثنني هللا 

لثهما !(، فجاء العدو لينظر، فإذا به تُعمى بصريته، ويكذب نظره، ويرجع خائباً، واألثر قد دخل إىل الغار، اث
وأمامهم محامة ابضت، وعنكبوت نسج، ونبات نبت، فقالوا: كيف يدخالن يف هذا الغار وهذه اآلاثر موجودة ! 

هبم، وسيوفهم أبيديهم، ويقول الصديق : وهللا! لو فردهم هللا بنسج العنكبوت البايل املهني الضعيف، مع حقد قلو 
نظر أحدهم أسفل نعليه ألبصران، فقال عليه الصالة والسالم: )ما ابلك ابثنني هللا اثلثهما !( ومن كان هللا معه فال 

معية النصر، خياف أحدًا، ومن يتخلى هللا عنه فهل أيمن من هللا ! ال، وهللا! إذًا: املعية اخلاصة هي: معية التكرمي، و 
ومعية احلفظ، ومعية التأييد ، ومعية التوفيق، ومعية السعادة يف الدنيا واآلخرة، ومن حفظ هللا لرسوله عليه الصالة 
والسالم ما أخرب به الصديق رضي هللا تعاىل عنه أنه كان جالساً عند رسول هللا يف مكة ملا نزلت سورة: تـَبَّْت َيَدا َأيب 

[، فجاءت زوجة أيب هلب ومعها فهر، أي: حجر كبري يف يدها، وهي تبحث عن رسول هللا 1سد:هَلٍَب َوَتبَّ ]امل
صلى هللا عليه وسلم، فقالوا هلا: هو مع أيب بكر يف ذلك املكان، فلما جاءت رآها أبو بكر من بعيد فقال: )اي 



جيين منها!( ، وقرأ صلى هللا عليه رسول هللا! فالنة جاءت وبيدها فهر، أخشى عليك منها، فقال: ال ختف إن هللا من
وسلم آايت من كتاب هللا، فجاءت ووقفت على أيب بكر فقالت: أين حممد   أين صاحبك  وهو جنبها!! قال هللا: 

َنَك َوبـَنْيَ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة ِحَجااًب َمْسُتورًا ]اإلسراء: [، وجاء يف بعض كتب 45َوِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بـَيـْ
البالغة املتأخرة يف قوله: ِحَجااًب َمْسُتورًا  مبعىن: ساتر، مفعول مبعىن: فاعل، ولو كان مستوراً مبعىن ساتر، فهل رأت 
احلجاب ! ما رأته، إذاً: مستور على احلقيقة ال على اجملاز، فهو ساتر ومستور، ولو كان حجاابً مستورًا مبعىن ساتر، 

ا، واملعجزة يف كونه مستورًا، ومعىن ساتر يفهم من كلمة حجاب؛ ألن احلجاب للحجب والسرت، فجمع لكان ظاهرًا هل
القرآن بني املعنيني: فهو ساتر ومستور يف وقت واحد، واملعجزة يف كونه مستورًا عن عينيها. وملا خرج صلى هللا عليه 

فيهم امرأة، ليس واحدًا، وال اثنني، بل عشرة رجال  وسلم من بيته ليلة اهلجرة، كان على ابب بيته عشرة رجال، ليس
بسيوفهم قائمني على ابب بيته ينتظرون خروجه ليقضوا عليه بضربة رجل واحد، لكن معية هللا كانت مع رسوله يف 

نْيِ ذاك الوقت، فخرج عليهم عالنية، وأخذهم النعاس ، وأعمى هللا أبصارهم، وقرأ اآلية الكرمية : َوَجَعْلَنا ِمْن بَـ 
َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن ]يس: [، وأخذ الرتاب من حتت أقدامهم، ووضعه على 9أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فََأْغَشيـْ

رءوسهم، فمن كان هللا معه فال خيشى أحدًا، )احفظ هللا جتده جتاهك(. فينبغي للعاقل أن يفكر، فالفالسفة أو علماء 
ن: اإلنسان مدين بطبعه، مبعىن: ال يعيش وحده، فأنت ال تستطيع أن تعمل كل شيء وحدك؛ من االجتماع يقولو 

زراعة، ونسيج، وصناعة، فالثياب اليت تلبسها ال تستطيع أن تغزهلا، فالبد من مجاعة من البشر تتعاون على احلياة، 
تاج إىل ورشة تعمل احلديد، وهكذا لقمة العيش ال تصنعها وحدك، فحرث األرض، حيتاج إىل حمراث، واحملراث حي

اآلالت واملكائن حتتاج إىل ورشة وعمال، وعند احلصاد حتتاج إىل منجل ليحصد، وهكذا فال تطحن وتعجن وختبز إال 
وآالف األيدي قد عملت معك، فأنت لن تستطيع أن تعيش وحدك، والبد أن يكون لك ُمعني، وأنت بني أحد 

لعاملني، الذي بيده ملكوت كل شيء، وإما أن تتخذ معيناً حيتاج إىل من يعينه، أمرين: إما أن تتخذ معينك رب ا
فالعاقل قبل كل شيء جيعل وجهته إىل هللا، فإن كان يف عبادة فليخلصها هلل، وإن كان يف عمل مع خلق هللا فليعامل 

[ ؛ ألنك إبعطائك 245ْرًضا َحَسًنا ]البقرة:هللا، وهذا من قبيل الصدقة، كما قال هللا: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قَـ 
املسكني الذي ال يستطيع أن يكافئك، فإمنا تعطي هللا، وتدخر األجر عند هللا، وهذا رصيد مضمون، احلسنة بعشر، 

 [.261إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف ال يعلمها إال هللا، َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ]البقرة:
 
 
 
 

 )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة(معىن قوله: 
 

وقوله: )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة( هو مبعىن: )احفظ هللا جتده جتاهك(، وكل إنسان معرض لرخاء 
 [، فإذا كنت تتعرف إىل هللا يف الشدة فقط؛ فأنت6وشدة، وكما جاء يف كتاب هللا: ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ]الشرح:

أانين، وإذا كنت تتعرف إىل هللا يف الرخاء؛ فأنت شاكر النعمة، وإذا أنعم عليك تعرفت عليه وشكرته، والشخص 
الذي يشكر النعمة خري من األانين الذي ال يعرف املنعم إال وقت الشدائد. هذا احلديث يعطينا أحوال احلياة، فأنت 

ملجؤك يف الشدة، وهو معينك يف الرخاء، فإذا كنت تتعرف  البد أن تتقلب بني شدة ورخاء، ورب العزة سبحانه هو



إىل هللا يف الرخاء، فتعرفك شكر للنعمة، وهذا يزيدها، وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم 
دة اليت قبل من ذنبه وما أتخر؛ يقوم الليل حىت تتفطر قدماه، فهل العبادة اليت جاءت بعد هذا اإلخبار أعظم أم العبا

اإلخبار، وهو يرجو رمحة هللا  اليت قبلها فيها طلب ومعاوضة، لكن اليت بعدها حمض شكر، ولذا قال لـعائشة حينما  
كلمته يف ذلك: )أفال أكون عبدًا شكورًا !( . إذا كان إلنسان عليك مننة، مث دقمت له يدًا أو شيئاً، فمهما كان 

، لكن إذا مل يكن له عليك يد، وقدمت له شيئاً لغري مقابل من قبيل حفظ الذي تعطيه فأنت يف ظل اليت له عليك
العهد؛ فهذا أكمل، فإذا كنت تتعرف إىل هللا يف الرخاء، فهذه معرفة شكران، ال أقول: صحبة أو صداقة، بل أقول: 

هلل، وإن كنت تشعر أنك معرفة شكران لنعم هللا، وتعظيم هللا دليل على حمبتك هلل؛ ألن حمبتك هلل هي اليت ربطتك اب
لست يف حاجة إىل أن تسأل الناس شيئاً، لكن العبد ال يستغين عن هللا حلظة، كما أوصى الرسول صلى هللا عليه 

وسلم عندما طلبت فاطمة منه خادماً؛ ألهنا تعبت من العمل على الرحا، واشتكت لـعلي فقال: مسعت أن النيب عليه 
د، فاطليب منه خادماً، فطلبت منه ذلك، فقال: )ما مينعك أن تفعلي ما أوصيك به  الصالة والسالم أيت جبواٍر وعبي

تقولني دبر كل صالة: اي حي اي قيوم! برمحتك أستغيث، ال تكلين إىل نفسي طرفة عني، وأصلح يل شأين كله(، وهللا! 
اإلنسان  والدماغ إذا توقف حلظة  لو وكل هللا العبد لنفسه طرفة عني خلر ميتاً هامداً، فالقلب إذا توقف حلظة ميوت

أصيب ابلشلل واملوت، فاهلل سبحانه يرعى هذا العبد وهو غافل، وإميانه ينقص وهو غافل، واملوىل يدبر قلبه وحيركه، 
ولوال ذلك خلر ميتاً. فحينما تكون يف الرخاء تفعل اخلري لوجه هللا شكرًا هلل على نعمه، وال تقوى أن تقطع نفسك 

ارت صلتك ابهلل كأهنا سجية، فإذا جاءتك شدة، فمن كنت متعرفاً إليه سابقاً ابلشكر هل يتخلى عنك  عن هللا، وص
ال ميكن أن يتخلى عنك؛ ألنك ما ختليت عنه وقت السعة، فال يرتكك أبدًا وقت الشدة، وهللا! لو كان لك صديقك 

من ابب املروءة يفزع لك، فإذا كان األمر فوق دائماً تغدق عليه ابخلري بدون منة له عليك، فإذا رآك يف شدة فإنه 
هذا، فكنت توليه خبرياتك دائماً، فإذا شعر أنه أملت بك حاجة، فكم يبادر إليك، وهو إنسان، فما ابلك بفضل 

املوىل سبحانه  فالعبد ينبغي أن يكون عاقاًل، قال بعض علماء السلف: الكيس من كانت له عند هللا خبيئة سر، كل 
سريجع إىل بيته، ويضع رأسه على الوسادة، ويطفئ األضواء، ويغمض العينني، فليحاسب نفسه، كم له من واحد منا 

خبيئة سر عند هللا  وكم عليه من غدرة مع هللا  وكم عليه من سيئة  وكم له من حسنة ال يعلمها إال هللا  فحاسب 
تاجر احلاذق ما يبيت ليلة إال وقد كتب نفسك ساعة فيما لك وما عليك، وعد السيئة واحلسنة حىت تنجو، فال

حسابه الذي له والذي عليه، حىت يعرف مكسبه من خسارته، فاإلنسان منا ملاذا ال حياسب نفسه على هذا  اي 
 إخوان! هذا الباب واسع، ويصعب علين أن أطيل فيه، ولكن أكتفي هبذا القدر. ......

 
 
 

 ارقصة الثالثة النفر الذين آواهم املبيت إىل غ
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة( فهو ال ينكرك يف الشدة بل يعرفك يف الشدة، 
معرفة خري، ومعرفة رمحة، ومعرفة إنقاذ، كما جاء يف احلديث الثابت الصحيح: )أن ثالثة نفر آواهم املبيت إىل غار، 



صور ثالثة رجال داخل الغار، وصخرة كبرية على فم الغار، وهم ال فتدحرجت صخرة وسدت عليهم فم الغار(، نت
يستطيعون دفعها، لو كنت أنت واحدًا من هؤالء الثالثة، ما إحساسك جتاه هذا  لو كنت يف بيتك وجاء أحد 
األوالد وأغلق الباب عليك ظاانً أنك غري موجود، فقمت لتفتح الباب فإذا ابلباب مغلق عليك! فضربت الباب 

ن مل يفتح لك أحد، فعندها ستقلق وتغضب وأنت يف بيتك وعندك فراشك، وبعد قليل سيأتون إليك، وعندك لك
أمل يف جميئهم ولو بعد يوم، ولو علمت أن الغيبة طويلة فيمكن أن تكسر الباب، لكن هذه الصخرة ما ميكن أن 

ياء، وليس هناك هاتف، وليس هناك تكسر، فتصوروا شعورهم ابملوت وهم أحياء، وإحساسهم أهنم قربوا وهم أح
تلكس، وليس هناك جرس، وليس هناك أي وسيلة لإلعالم عنهم، انقطعوا عن العامل كله، وال يقوى العامل كله أن يعلم 
حباهلم، فماذا كان موقفهم  )قالوا: ليس لنا إال أن نرجع إىل هللا( وأبي شيء يرجعون  بسود الصحائف األوىل، أو 

هذا املوقف هل رجعوا بعدم تعرفهم إليه يف الرخاء، وبنسياهنم ذكر هللا يف تلك احلاالت الواسعة، ويف  خببيئة السر  يف
ذلك الفضاء، أو رجعوا إىل هللا مبا كان هلم عند هللا من صاحل األعمال السابقة  تساءلوا: هل يعلم حباهلم أحد ممن هلم 

هللا سبحانه، فقالوا: فتشوا يف دفاتركم، وفتشوا عن خبااي  به صلة  مث أيقنوا أن كل من يعرفهم جيهل حاهلم إال
أسراركم مع هللا، فقاموا ابلتوسل ابلعمل اخلالص هلل ال بعمرو وال بزيد، وال بكبري وال بصغري، فقام أحدهم يقول: 

ويف يوم أنى يب  )اللهم إنك تعلم أنه كان يل أبوان كبريان، وكنت آيت ابحلليب يف املساء فأسقيهما، مث أسقي أوالدي،
املرعى، فجئت متأخراً، فحلبت هلما فإذا هبما قد انما، فكرهت أن أوقظهما، وأوالدي صغار يتضاغون جوعاً عند 

قدمي، وكرهت أن أقدمهم عليهما، فقمت ابإلانء عند رأسيهما أنتظر قيامهما حىت طلع الفجر! اللهم! إن كنت تعلم 
حنن فيه(، ماذا تقولون يف هذا التوسل  ماذا تقولون يف هذا العمل  ما  أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما

قعد إىل أن يستيقظا وينادايه، وما سقى األوالد، وما قال هلم: اشربوا بكيفكم فمن انم تركناه! ومل ينقض عليهما 
يس بسهل، )فانزاحت نومهما، بل تركهما يف راحتهما ما إىل أن استيقظا بنفسيهما فسقامها، فهذا العمل شديد، ول

على طريق صحيح، ويف عمل سليم، فقام الثاين  -إذاً -الصخرة قليالً( أي: حتركت، وظهر هلم أثر الدعاء، فهم 
وقال: )اللهم! إنه كان يل أجري، يعمل يل وأعطيه أجره يومياً، فأعطيته أجره يوماً قدحاً من شعري فاستقله، ومضى 

وقال: أعطين ذلك األجر، فقلت: اذهب إىل بطن الوادي، وخذ ما فيه فإنه  مغضباً، فنميته له، وبعد سنوات جاء
أجرك! فقال: أتسخر مين  الوادي مليء إببل وبقر وغنم، قال: وهللا! هو أجرك، فإين منيته لك، فذهب فأخذ كل ما 

فانزاحت الصخرة رأى، ومل يرتك شيئاً، اللهم! إن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه، 
وقام الثالث فقال: اللهم! إنك تعلم أنه كانت يل ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما حيب الرجل  -جزءًا آخر-قليالً 

فجاءت تطلب مين عشرين ديناراً، فقلت:  -أي الشدة-املرأة، فراودهتا عن نفسها؛ فامتنعت حىت أخذهتا السنون، 
شدة احلاجة، فلما جلست منها جملس الرجل من املرأة، غطت وجهها ذاك الذي تعلمني، فامتنعت، مث أجابتين ل

وقالت: اي هذا! اتق هللا وال تفض اخلامت إال حبقه، فقمت عنها وتركت هلا املال، اللهم! إن كنت تعلم أين فعلت ذلك 
ول هللا صلى ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه، فانزاحت الصخرة، وخرجوا ميشون يف األرض( . هذا خرب رواه رس

هللا عليه وسلم، ووهللا! لوال خرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكان العقل يتوقف يف تصديقه، ولكنه خرب الصادق 
املصدوق صلوات هللا وسالمه عليه، فهذه نتيجة التعرف إىل هللا يف الرخاء، وجدوها عند الشدة، والعجيب أن هذا 

اعية يف بر الوالدين، وواحدة أخالقية يف العفة عن املرأة، وواحدة اقتصادية احلديث جيمع ثالث حاالت: واحدة اجتم
 فيما يتعلق ابألجري، فكأنه مجع أطراف العالقة بني العبد وبني ربه، وبني العبد وبني اخللق، وهذا الباب واسع.

 



 
 

 قصة يونس عليه الصالة والسالم يف بطن احلوت
 

يونس عليه الصالة والسالم كما قال هللا عنه: َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضنَي *  وهناك مناذج أخرى يف ذلك، فنيب هللا
[، 144-141َعُثوَن ]الصافات:فَاْلتَـَقَمُه احْلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِنِحنَي * لََلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل يـَْوِم يـُبْـ 

ن كثري التسبيح قبل أن أييت إىل البحر، فلما ألقي يف البحر، والتقمه احلوت، تداركه هللا بسبب فيونس عليه السالم كا
 تسبيحه من قبل، وهذا مصداق قوله صلى هللا عليه وسلم: )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة(.

 
 
 

 قصة عجيبة لرجل من املتأخرين
 

ا ذكرها، وهي يف الواقع منوذج من آايت هللا اليت يسمعها العبد فيزداد ونورد قصة لو مل نسمعها من الثقات ملا أحبن
يقيناً ابهلل سبحانه وتعاىل، ولقد كان الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم يشاهدون اآلايت واملعجزات، فيزداد يف يقينهم 

هللا، وهي: أن رجاًل من وادي  ابهلل، وإمياهنم بوعده سبحانه، وهذه القصة من هذا القبيل، تنفع كل مسلم يتعامل مع
الدواسر يف اململكة خرج يف السيل يطلب املاء، فما وجد ماًء يف اآلابر اليت حوله، وكان حتت اجلبل مغارة يقال هلا: 

الدحل، وهي معروفة عند أهل تلك الناحية، وإذا جاء املطر وجرى السيل غمرها املاء، فيمكث فيها السنة 
ة ومفازة، فهي حتت اجلبل، يف ظالم دامس، وطرق متعددة، وال يدخلها إنسان إال بدليل، والسنتني، لكنها يف متاه

وبضوء أو حببل يربطه على فم الدحل، وهذا الرجل دخل بدون شيء، فلما أبعد قليالً وجد نفسه قد ضاع، فجلس، 
وماً، يف اآلابر، ويف الغريان، وعلم أن أهله سيأتون يبحثون عنه يف هذا الدحل، وأخذ أهله يبحثون عنه أربعة عشر ي

ويف الكهوف، فما وجدوا شيئاً، وأخريًا قالوا: نذهب إىل الدحل، فجاءوا وبطريقتهم العادية، أيخذون ثوابً من 
القماش، ويشقونه على عرض الكف، ويشبنعونه ابلشحم، ويلفه رجل على وسطه، مث يشعل النار يف طرفه كالشمعة، 

دحل، والناس ينتظرونه يف اخلارج، فمشى رجل منهم كذلك، فلما دخل قلياًل إذا به يرى وأيخذ حباًل، ويدخل إىل ال
شبحاً من بعيد جالساً، فناداه: أنت فالن  قال: نعم، أان فالن، فجاء إليه، وخرج به، وذهبوا به إىل بيته، وسألوه: 

! قال: نعم، قالوا: كيف عشت هذه مىت جئت إىل الدحل  قال: من يوم خرجت من عندكم! قالوا: أربعة عشر يوماً 
املدة كلها ! قال: قبل أن أجيبكم أخربوين ماذا فعلتم يف منيحة أيتام فالن  واملنيحة عند العرب أن يكون عندك 
شيء من اإلبل، أو البقر، أو الغنم، وفيها احللوب، فتسرح مع أنعامك، وإذا رجعت يف املساء أخذت حليبها، 

ها، فهذا كان له جريان أيتام، وكان قد منحهم حليب بقرة من بقره، فكل يوم يرسلها إليهم، وأرسلته إىل من منحته إاي
فقال: أخربوين عنها! فقالوا: وما عالقتها بذلك  قال: أخربوين أواًل! قالوا: كنا نرسلها كل يوم، وما قطعناها إال 

ت، وتشعبت علين الطرق، وعرفت أين ابألمس، قال: قد عرفت ذلك! قالوا: وكيف عرفت ! قال: إين حينما دخل
قد هتت، ووقعت يف اهلالك إن مل يتداركين هللا برمحته، جلست يف مكاين بغية أن أتتوا إيلن فتأخذوين، فما جاءين أحد، 
فلما مضى زمن صرت أقوم للصالة، وأتلو القرآن، وملا اشتد يب اجلوع والعطش رفعت كفي إىل هللا وسألته أن يغيثين، 



ء بني يدي، فرفعته إىل فمي فإذا حبليب البقر الذي أعرفه! وهكذا كل يوم ملدة ثالثة عشر يوماً، وما انقطع فإذا إبان
عين إال ابألمس!! ماذا نقول يف هذا أيها اإلخوة ! هم كانوا حيلبون البقرة، ويرسلون حليبها إىل األيتام، وهو هناك يف 

فمن كان يبعث إليه حبليب منيحته  مع أن األيتام شربوا احلليب!  الدحل حتت اجلبل، وال يعلم عنه أحد إال هللا،
وأتيت إليهم منيحتهم كل يوم، ولكن هللا سبحانه عرفه يف الشدة؛ ألنه كان متعرفاً إىل هللا يف الرخاء، فكان مينح األيتام 

، فاهلل سبحانه هو الذي هذا الرزق، فحينما وقع يف الشدة مل يتخل عنه رب العزة، وهذا ليس ببعيد على قدرة هللا
يسوق احلليب يف ضروع األنعام كلها، ولكن أن أييت هذا احلليب إىل هذا الشخص يف تلك الظروف فهذه هي اآلية 
واملعجزة. فما عدم مسلم خرياً أودعه عند هللا قط، بل جاء يف احلديث: )إن العبد إذا تصدق ابلصدقة، وقعت أول 

له كما يريب أحدكم فلوه، حىت تكون كجبل أحد(، تعطي لقمة صدقة، تضعها يف يد ما تقع يف كف الرمحن، فريبيها 
املسكني، فيتلقاها املوىل سبحانه، وينميها لصاحبها حىت تصبح كجبل أحد، وهذا من فضل هللا سبحانه وتعاىل، 

والسالم عليكم ورمحة  )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة(. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد،
 هللا وبركاته.

 
 
 

 [2احلديث التاسع عشر ] -شرح األربعني النووية 
 

 معىن قوله: )إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل(
 

اجلزء الثاين من احلديث: )إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل(، ربط فيه جزئيات احلديث، فالنيب صلى 
عليه وسلم يوجه األمة كلها بوصيته البن عمه ابن عباس ؛ ألن قوله لواحد كقوله لألمة كلها، )إذا سألت فاسأل هللا 

هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل( ما هو السبب أال تسأل غري هللا، وأال تستعني بغري هللا  بنين ذلك يف قوله: )واعلم أن 
مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك األمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 

بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك(. إذاً: األمة قيمتها ال شيء، كما سيأيت بيانه، ويهمنا الربط: )إذا 
م إىل قسمني: سألت فاسأل هللا( يقول العلماء: السؤال: طلب املسألة، واالستعانة: طلب العون، وكل منهما ينقس

سؤال للمخلوق فيما يقدر عليه، واستعانة ابملخلوق على ما يف قدرته، وسؤال مبا ال يقدر عليه إال هللا، واستعانة 
على أمر ال يعني عليه إال هللا، فيقولون: ال مانع أن تسأل العبد مبا يقدر عليه، فتقول مثاًل: أعطين قلمك، ففي 

هللا سابق على هذا، وميكن أن يقول لك: ال، ما أعطيك، لكنك سألته مبا يف  قدرته أن ميد ويعطي، مع أن تقدير
قدرته، أو تقول: أعطين راياًل، أو أقرضين عشرة رايالت، يقولون: جيوز إن كان يف مقدور املخلوق الذي تسأله أو 

جل يف دابته فتحمله تستعني به، ومثاله أيضاً أن تقول: أعين على محل متاعي، كما جاء يف احلديث: )وتعني الر 
[، فإذا كان سؤال العبد 2عليها، أو حتمل له عليها متاعه صدقة( ، وقال هللا: َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِن َوالتـَّْقَوى ]املائدة:

للعبد فيما بيده و يقدر عليه؛ فهذا من املشروع، ولكن سؤال العبد للعبد مبا ال يقدر عليه، وال ميلك عطاءه؛ فهذا 
منوع، وقد يصل إىل حد الشرك ابهلل؛ ألنك تعطي املخلوق من القدرة واملكانة ما ليس من حقه، بل هو من هو امل

 حق هللا سبحانه وتعاىل. ......



 
 
 

 سؤال العبد هلل يف كل شيء
 
 
 

الذي وجيب على العبد أن يسأل هللا حىت ما كان يف مقدور العبد، فتوجه بقلبك أوالً وقبل كل شيء إىل هللا؛ ألنه 
ميلك قلب العبد، فيوفقه ألن جييبك ملا سألت، وهو قادر أن يصرفه عنك، فاسأل هللا أوالً وقبل كل شيء، وقد روي 
يف األثر )أن موسى عليه الصالة والسالم قال له ربه: اي موسى! سلين كل شيء، صغريه وجليله وعظيمه، قال: وهللا! 

لك إايها لصغرها، فقال: ال، بل سلين كل شيء، حىت شراك نعلك، اي ريب! إنه لرتد علي احلاجة، وأستحي أن أسأ
أنه إذا مل ييسر هللا هذه اجلزئيات اليسرية للعبد، فلن حيصل  -اي إخوان-وملح عجينك، وعلف دابتك( وحنن نعلم 

لذي عليها أبدًا. ويروى يف أثر أن املوىل سبحانه عاتب خلقه فقال: )من ذا الذي سألين فلم أعطه ! من ذا ا
استغفرين فلم أغفر له، وأان الغفور الرحيم !( ويف احلديث الصحيح: )إذا كان الثلث األخري من الليل، ينزل ربنا إىل 
مساء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه  هل من مستغفر فأغفر له  هل من َتئب فأتوب عليه ( فاملوىل 

(. وقد أشران إىل إعجاز القرآن وبالغته يف السؤال واجلواب، ففي يتودد إىل عباده، ويقول: )هل من سائل فأعطيه 
القرآن: يسألونك عن كذا، قل: كذا، يسألونك عن كذا، قل: كذا، ولكن يف قوله تعاىل: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن 

ىل أقرب إىل عبده من حبل [ بدون واسطة أحد، فاملو 186[ ما قال: قل، بل قال: فَِإيننِ َقرِيٌب ]البقرة:186]البقرة:
الوريد، وقالوا: هللا سبحانه وتعاىل حيب عبده اللحوح يف السؤال، واإلنسان إذا أحلحت عليه تضجر، حىت لو أحلحت 
عليه وقلت: ما امسك  وما اسم أبيك  وما اسم جدك  فإنه يغضب. قال الشاعر: هللا يغضب إن تركت سؤاله وبين 

علماء: إن املوىل سبحانه إذا سأله عبده الصاحل قد يؤخر عليه اإلجابة، فتقول آدم حني يسئل يغضب قال بعض ال
املالئكة: )اي رب! عبدك الصاحل يدعوك، فيقول: إين أحب أن أمسع هذا الصوت(، فأخر حاجته، ليسمع صوته، اي 

ليه، وهو ال ينقصه شيء، سبحان هللا! إىل هذا احلد املوىل سبحانه الغين احلميد يتودد إىل اخللق ليكثروا السؤال ع
خزائنه مألى، وجاء يف احلديث القدسي: )لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا يف صعيد واحد فسألوين، 

فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف البحر( فاملخيط انعم أملس، 
ذ شيئاً من املاء، لكن املخيط أملس انعم ما يعلق فيه املاء، وذكر هذا ولو كان عود سواك أو عصا فيمكن أن أيخ

املثال لكي أتخذ الصورة العملية أنت بنفسك فتقتنع، وتقول: وهللا! ما نقص شيء، فخزائن هللا مألى ال تغيض، 
ًئا َأْن يـَُقوَل لَ  َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيـْ [، والنيب صلى هللا 82ُه ُكْن فـََيُكوُن ]يس:وهلذا عطاؤه كالم، كما قال سبحانه: ِإمنَّ

عليه وسلم ملا تراءت له اجلنة يف القبلة، وتقدم خطوة، سألوه: )ما لك تقدمت  قال: رأيت اجلنة، فتقدمت آلخذ 
لكم منها قطف عنب، ووهللا! لو أخذته ألكلتم منه إىل يوم القيامة!(، فكلما أتخذ حبة من العنب تنبت أخرى 

دام كل حبة تستخلف بغريها فإنه لن ينتهي أبداً، ففضل هللا كبري، فإذا سألت فاسأل هللا؛ ألن هللا هو حملها، فما 
الذي يعطي، وإذا سألت العبد، فمن أين أيتيك مبا سألت  يعطيك مما عنده، والذي عنده هو من هللا، فهي حتويلة، 

ادر أن يعطيك، وهو أقرب، فالسؤال عبادة، فإذا كان أنت تسأل زيداً، وزيد سيعطيك مما أعطاه هللا، فالذي أعطاه ق



املسئول فوق قدرة اإلنسان، وسألت إنساانً فهذه هي املصيبة، كيف تتوجه إىل خملوق حياً كان أو ميتاً، ولو كان من 
مالئكة الرمحن  كيف يسأل إنسان عقيم إنساانً مثله أن يعطيه ولدًا ! هو ال ميلك هذا، أو إنسان مريض يسأل 

نساانً أن يعطيه العافية!! وهو ال ميلك هذا، حىت الطبيب أيتيه ابلدواء حسب علمه وجتاربه، وهذا الدواء قد يتفاعل إ
مع هذا املرض إبذن هللا، فهل يعطيه الشفاء بنفسه أو هو من عند هللا  الشفاء من عند هللا، فهو يشفي من شاء بال 

[ فعلى 49َجاَء َأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن ]يونس: شيء، وميرض من شاء بال شيء، قال هللا: ِإَذا
 العبد أن يتوجه إىل ربه يف سؤاله.

 
 
 

 مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصاحل
 

ذاك الرجل إذا جئت تقول لرجل صاحل: ادع هللا يل أن يرزقين الولد، فمرحباً، أان وأنت نتوجه إىل هللا لتسأله وتدعوه، 
الذي كان خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال له: )سلين( أي: سلين أي شيء تريد، فقال: أسألك مرافقتك يف 

اجلنة!! سبحان هللا العظيم! ما قال: أسألك والية كذا، أو غري ذلك، فهو يعلم أن هللا إذا أكرمه مبنزلة عالية يف اجلنة، 
ُهْم ُذرنِيَـّتُـُهْم إبِِميَاٍن فالذرية واألزواج يكرمهم هللا سب حانه وتعاىل معاً يف اجلنة، فقد قال سبحانه: َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

[، فهو قال: )اي رسول هللا! أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: أوغري ذلك  قال: هو 21َأحْلَْقَنا هِبِْم ُذرنِيَـّتَـُهم ]الطور:
)أعين على نفسك بكثرة السجود( أي: الزم طريقاً يكون سبباً لذلك، فأكثر  ذاك(، فقال له صلى هللا عليه وسلم:

من صالة النافلة، )أعين على نفسك بكثرة السجود(، مث أتيت شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم متممة لذلك. 
، فهذا مظنة فإذا رأيت رجالً تتوسم فيه اخلري، وسألته أن يسأل هللا لك، وصرت أنت وهو تدعوان هللا سبحانه

اإلجابة، وروي: )أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما جاءه عمر رضي هللا عنه جاء إىل الرسول صلى هللا عليه 
وسلم، وقال: كنت نذرت اعتكاف ليلة يف اجلاهلية، ومل أوف بنذري، فقال: أوِف بنذرك اي عمر! فلما أراد اخلروج 

( أي: من دعائك هناك عند الكعبة، فال مانع يف ذلك. وقوله: )وإذا قال له النيب: ال تنسنا من دعائك اي أخي!
استعنت فاستعن ابهلل(، واالستعانة تكون على النفس، وعلى الغري، وعلى العبادة، وعلى امتثال األوامر، وعلى 

من إعانة،  اجتناب النواهي، وعلى النوائب اليت تصيب اإلنسان، وعلى كل ما يلم ابلعبد، فالعبد ضعيف، فالبد له 
كما يتعاون األفراد يف الدنيا على أمور حياهتم، قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن مل 

 يشعروا خدم ولكن فيما ال ميلكه العبد، فال تستعن إال ابهلل!
 
 
 
 

 ورود االستعانة يف أول سور القرآن دليل على أمهيتها
 
 



 
ة العبد إليها، ُصدرت يف القرآن، وتعبدان هللا بسؤاهلا يف كل ركعة من الصلوات ولعظم قضية االستعانة، ولعظم حاج

يِن ]الفاحتة: [. فبعد البسملة احلمد 4-2يف سورة الفاحتة،: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * َماِلِك يـَْوِم الدِن
( والرب هو: اخلالق، والثناء على احملمود لكمال ذاته وصفاته، و  ال يكون ذلك إال هلل، مث جاء الوصف العام )َربِن

املدبر، املريب، احلافظ، الرازق، فالرب هو: الذي يريب، ويصلح املسألة، عشرة معاٍن يف اللغة ملعىن الرب، وقوله: 
والطري، واحلوت، والنبات،  )َربِن اْلَعاَلِمنَي(، مجع: عامل، فمنهم: اإلنس، واجلن، واملالئكة، واحليوان، والوحش،

واجلبال، واجلماد، واهلواء، واملاء، فكل ذلك عوامل هلل، خاضعة لقدرته وإرادته، وهو املسري هلا واملسيطر عليها، وهو 
رهبا، خلقها ويدبرها، ال املاء يطغى على اليابس، وال اليابس يغرق يف املاء، وال الليل سابق النهار، قال هللا ال 

َبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن ]يس:الشَّْمُس يَـ  [ كل يف نظام عجيب، 40نـْ
فاهلل هو رب هذا العامل كله، الشجر ال يزهر وال يثمر وال ينبت إال إبذنه، واألنثى من كل املخلوقات ال حتمل وال 

ذه الكائنات حتت تصريف وتدبري هللا، فاحلمد هلل؛ ألنه رب العامل كله، فاستحق احلمد بذاته، تضع إال إبذنه، وكل ه
نه وربوبيته للعاملني من رمحته كما قال: )َربِن اْلَعاَلِمنَي( ، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ، ومل يقل: رب العاملني، امللك اجلبار، مع أ

لرتبية، ويف معرض الرعاية، فهو رمحن رحيم، وهذا يف أمور الدنيا، ويف قادر قاهر جبار، ولكن ذكر الرمحة يف معرض ا
[ . إذًا: أيها العبد! إذا  16اآلخرة هو امللك الواحد األحد، كما قال هللا: ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ]غافر:

هللا رب العاملني بيده نواصي املخلوقني، مساًء وأرضاً، وجباالً كنت فردًا من عوامل هذا الكون، وكلها حتت ربوبية هللا، و
وحبارًا، ويف اآلخرة امللك يكون هلل، فأنت يف الدنيا حتت ربوبية هللا، ويف اآلخرة حتت سلطان وقهر وملك هللا، فأين 

يف هذا الوجود يستحق تفر عن هللا  فتقول: حقاً ويقيناً إايك وحدك نعبد، وإايك وحدك نستعني، وهل أحد له مكانة 
هبا أن يتوجه إليه غري هللا ! ال، ومن هذا الذي ستتوجه إليه  وأبي سلطة وأبي استحقاق يعبد من دون هللا  فالعامل  
كله مربوب هلل، ويوم اآلخرة امللك هلل، فأين تذهب ! فتقول: إايك وحدك نعبد؛ ألنك املستحق للعبادة اي رب 

بسؤال وال ابستعانة، وال خبوف وال رجاء، وال بشيء، ونستعينك على تلك العبادة؛ ألن العاملني! وال نعبد غريك، ال 
من مل يعنه هللا على الطاعة فال طاعة له، وحقاً: ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، وهلذا فإن هذه الكلمة جاءت 

جاًل جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من كنز حتت العرش، ويذكر بعض العلماء عند هذا احلديث قصة، وهي: أن ر 
وقال: )إن ابين أخذ أسريًا، وربط ابلقد( والقد جلد البعري اللني، إذا ُشد على شيء فيبس كان كاحلديد، وهذا 

يفعلونه مع العتاة الذين ال يقدرون عليهم، وصارت أمه تبكي حينما علمت بذلك، فجاء أبوه إىل الرسول صلى هللا 
ل: )أرسل إليه من خيربه أن يكثر من قول: ال حول وال قوة إال ابهلل(، فبلغ االبن ذلك، فأكثر من عليه وسلم فقا

فنادى هبا  -أي إبلهم  -قوهلا، فإذا ابلقد يتساقط عنه، مث رأى انقة قريبة منه فركبها وهرب، فمر بسرح القوم 
وهللا! وأمه تقول: مالك يف القد هناك يئن،  فتبعته، فما فجأ أبويه إال وهو يطرق الباب، فقالوا: هذا صوت مالك

فلما خرج أبوه واخلادم وجدوه قد جاء ومعه اإلبل، فذهب أبوه إىل رسول هللا فسأله. فقال: )هي إبلك فاصنع هبا ما 
شئت(، بصرف النظر عن صحة هذا احلديث أو ضعفه، يهمنا أثر )ال حول وال قوة إال ابهلل(، ومعناها كما يقول 

 ال حول عن املعصية، وال قوة على الطاعة إال ابهلل، والعزمية واإلرادة والتوفيق كله من هللا سبحانه وتعاىل.العلماء: 
 
 

 معىن قوله: )واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء...(



 
فظ هللا جتده مث قال:)واعلم) تقدم أنه قال: )اي غالم ! إين أعلمك كلمات(، ومما علمه )احفظ هللا حيفظك ، اح

جتاهك ، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل(، وكل هذا يدخل يف قوله: )أعلمك(، مث قال: )واعلم( 
فجدد ذكر العلم مرة اثنية، ومل جيدده فيما قبلها عند كل كلمة، وهذا يدل على جتديد اإلدراك والعلم ألمر جديد له 

وأحسن ما يقال: العلم ضد اجلهل، وبعضهم يقول: العلم هو معرفة الشيء  أمهية، وتعريف العلم أتعب العلماء،
حقيقة على ما هو عليه، هذه أشياء ال ندخل فيها، ويقال: إدراك، واإلدراك حيتاج إىل تفسري أيضاً، فما كان معلوماً 

، وأتيت مبعىن: الرجل الفاضل بداهة ال حيتاج إىل تعريف. قال:)واعلم أبن األمة( األمة يف اللغة أتيت مبعىن: اجلماعة
َراِهيَم َكاَن ُأمًَّة ]النحل: [، فهو وحده كان أمة، وأتيت مبعىن: املدة من الزمن كما قال 120القدوة كما قال هللا: ِإنَّ ِإبـْ

ة، وأمة [، واألمة تطلق على مجاعة، وتطلق على مجيع املعاصرين فتشمل أمة اإلجاب45هللا: َوادََّكَر بـَْعَد ُأمٍَّة ]يوسف:
على أن  -أي: وتعاونت-الدعوة، واملراد ابألمة هنا: مجيع اخلليقة من بين آدم، قال: )واعلم أبن األمة لو اجتمعت 

ينفعوك بشيء، مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك(، والعكس كذلك، ) وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل 
ها ال تستطيع أن تنفع أو تضر إال مبا قدر هللا، فهناك خطة مقدرة يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك(، فاألمة كل

لن ختطئها، ما كان لك فسوف أيتيك، )وما أخطأك مل يكن ليصيبك(، فاملقادير موجودة، والتقديرات سابقة، وتقدم 
لَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر معنا أن هللا وكل ابجلنني ملكاً، يكتب: عمره، ورزقه، وعمله، وشقي أو سعيد، وقال هللا: ِإانَّ كُ 

[، فأول ما خلق هللا القلم قال له: اكتب، وبعضهم يقول يف تفسري قوله تعاىل: ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن 49]القمر:
[: النون: هي الدواة، والقلم هو قلم القدرة، وبصرف النظر عن هذا التفسري، فقد جاء يف احلديث: )أول 1]القلم:
هللا القلم قال له: اكتب( ، أو )أول ما خلق هللا القلم، فقال له: اكتب(، على رواية الرفع يكون مبتدأ، أي: ما خلق 

تكون على الظرفية، أي: أول حلظة خلق هللا فيها القلم  -ابلفتح-أول ما خلق هللا من املخلوقات كلها القلم، وأوَل 
انت على االبتدائية، أو كانت على الظرفية، فاهلل سبحانه أمره قال له: اكتب، ومىت كان خلقه  مل يتعرض له سواء ك

أن يكتب فقال: )ماذا اكتب  قال: كل ما هو كائن، إىل يوم القيامة(، فجلوسك، وغمضة عينك، وحركة لسانك، 
وابتالع ريقك، وأخذ نـََفِسك، وإخراج نـََفِسك، وحركة الذر يف ظالم الليل، كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد هذا 

لعامل، فسبحان هللا ال ختفى عليه خافية، فإذا كان كل شيء مكتوابً، فاألمة ال تستطيع أن تغري مما كتب هللا شيئاً، ا
ونذكر قصتني لنبيني كرميني، يتبني منهما أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لن يستطيعوا أن يضروك إال 

 بشيء قد كتبه هللا عليك: ......
 
 
 

 عليه الصالة والسالم وإلقاؤه يف النار قصة إبراهيم
 
 
 

أواًل: قصة خليل الرمحن عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، كان يدعو مبفرده أمة إىل هللا، وحتداها وحطم أصنامها، 
[ 63ُقوَن ]األنبياء:وأذهلا، وسخر منها، وعندما سألوه عن ذلك قال: َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَنطِ 



[ إىل آخر اآلايت، مث أمجعوا كيدهم على 65فقالوا: مثَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء يَنِطُقوَن ]األنبياء:
اُدوا أن حيرقوه، وذكروا أن الرجل منهم كان يوصي عند موته جبزء من ماله حلطب النار اليت سيلقى فيها إبراهيم، فََأرَ 

[ ، إبراهيم عليه السالم كان وحده يف تلك األمة، وأمجعوا على ضره، 98ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْسَفِلنَي ]الصافات:
ولكن هللا ما قدر عليه الضر، وهم قد مجعوا كل ما يف إمكاانهتم، وعند إلقائه حتريوا كيف يلقونه يف النار يف الوقت 

ن يقرب منها لشدة حرها، فجاءهم أستاذهم إبليس ورسم هلم خطة املنجنيق، فصنع الذي مل يكن أحد يقدر أ
املنجنيق ووضع إبراهيم فيه، وما بقي إال أن يرمى، فجاءه جربيل عليه السالم يسأله: اي إبراهيم! ألك حاجة  الوقت 

أخصر برقية يف العامل، )إليك  ضيق، وال يوجد فرصة للكالم الكثري، فقال: أما إليك فال، وأما إىل هللا فبلى، هذه
فال(، )إليه بلى(، )علمه حبايل أغىن عن سؤايل(، وبعض الناس يعرتض على هذه اجلملة ويقول: إذًا: ال ندعو، وال 
نسأل، فهذا غفل عن الظرف، والعرب من بالغتهم يقولون: لكل مقام مقال، هل كان وقت إبراهيم متسعاً؛ ألن 

جد وقت، فهو رمي ابملنجنيق وصار يف اهلواء، وليس هناك وقت لريفع كفه ويدعو يقول: اي رب! اي رب ! ال يو 
ويستجري، ولو كان يف الوقت متسع، فعليك أن تلجأ إىل هللا، وتسأل هللا، وتدعو هللا، لعل القضاء والقدر معلق 

أ أن تكف عن الدعاء، قال هللا: َوقَاَل [، لكن من اخلط39بسؤالك، قال هللا: مَيُْحوا اَّللَُّ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت ]الرعد:
[، 186[، وقال: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن ]البقرة:60رَبُُّكُم اْدُعوين ]غافر:

األمة جبمعها إبراهيم ! ال،  فاإلعراض عن الدعاء إعراض عن هللا، لكن إبراهيم مل جيد وقتاً للدعاء. هل ضرت تلك
أن املوىل يعلم أبهنم لن يصلوا إليه، ومكنهم  -كما قال بعض العلماء-مع أهنم فعلوا كل ما يف إمكاانهتم، والعجيب 

من إيقاد النار، وما أرسل سحابة على قدر النار متطر وتطفئ عليهم النار، ومل جير سيوالً على النار، وما أنزل عليهم 
م، وكل هذا يف قدرة هللا، لكن مل يقدره لتكتمل املعجزة، وتظهر اآلية، وتكون لنا عربة، فرتكوا على صواعق هتلكه

مهلهم؛ مجعوا احلطب، وأتوا آبلة النفخ، فنفخوا حىت أتججت النار، حىت بلغ من شدهتا أن الطري ال تستطيع أن يطري 
إىل أقصى غاية يف إمكاانهتم، مث قال هللا كلمة: قـُْلَنا اَي اَنُر  يف مسائها، مث أتوا ابملنجنيق، ففعلوا كل ما عندهم، ووصلوا

َراِهيَم ]األنبياء: [ ، هل يوجد عقل للنار ! هل يف النار دماغ أو أذن تسمع به ! لكن 69ُكوين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ
حراق بكلمة، فاآلية تظهر حينما خالقها الذي أذن بتأججها وأعطاها القدرة على االشتعال، سلبها القدرة على اإل

أييت السبب، وينتفي املانع، ويقف األثر، فالسبب موجود وهو النار احملرقة، وانتفى املانع، فال ماء يطفئها، وال هو 
البس ثياابً ضد احلريق، وما عليه شيء من هذا، فما الذي منع النار أن حترق إبراهيم بطبيعتها  ليس هناك مانع إال 

َراِهيَم ]األنبياء:قوله: ُكوين  [. إذًا: لو أن األمة اجتمعت على أن يضروك بشيء، لن يضروك 69 بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ
إال بشيء قد كتبه هللا عليك، وإذا مل يكن قد كتبه عليك فلن مل يستطيعوا أن يغريوا ما كتب هللا، وها هو إبراهيم 

وا ما بوسعهم وبعدما مخدت النار، نظروا إىل إبراهيم لريوا كيف حرق، عليه السالم أجناه هللا من النار بعدما فعل
ففوجئوا به حياً!! ولو كانت عقوهلم سليمة آلمنوا، فهذه انر كبرية ماذا كانت ستبقي من إبراهيم لو خلي بينها وبينه 

)ُكوين بـَْرًدا( حفظ من لن تبقي منه شيئاً، لكن عقوهلم سخيفة فلم يؤمنوا!! يقول بعض العلماء يف قوله سبحانه: 
شدة الربد بقوله: )َوَسالًما(، ولوال هذا لكانت )كالفريزر( فيتجمد، فرمحه هللا من بردها بسالم فقال: ))اَي اَنُر ُكوين 

َراِهيَم)).  بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ
 
 
 



 
 قصة حممد صلى هللا عليه وسلم وكيد قريش له ليلة اهلجرة

 
صلى هللا عليه وسلم يف ليلة اهلجرة، كان وحده يف بيته، فاجتمع على ابب بيته عشرة رجال  اثنياً: قصة الرسول

يف دار الندوة، فقيل: نقتله، فقال بعضهم: ال تستطيعون،  -كما علمنا-أشداء بسيوفهم ليقتلوه، وقد آتمرت قريش 
يكم بقوم فيحاربونكم، فكل اآلراء فقيل: حنبسه، فقال بعضهم: يفكونه، فقيل: خنرجه من مكة، فقال بعضهم: سيأت

دخل عليهم، وقال: القول ما قال فالن، امجعوا له عشرة رجال  -وهو الشيطان-تعارضت، ولكن الشيخ النجدي 
من القبائل، وأعطوا كل واحد منهم سيفاً، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه يف القبائل، فال يستطيع بنو 

آتمروا واجتمعوا  -والعرب تبع ألهل مكة-ا، فيقبلون ابلدية ويسكتون، فقريش كلها هاشم أن حياربوا القبائل كله
على أن يقتلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو وحده، وجاءوا فعاًل ابلفتية ومعهم السيوف على ابب البيت، 

لعظيم! حممد وهو يف بيته يدبره فاملوىل سبحانه أرسل جربيل فقال: اي حممد! ال تبت يف فراشك الليلة، سبحان هللا ا
رب العرش، ويصرفه وحيفظه سبحانه وتعاىل، وكان هللا قادرًا أن يرفعه من سقف البيت كما يف ليلة اإلسراء واملعراج، 
عندما كان يف بيت أم هانئ مستلقياً على ظهره، فإذا ابلسقف ينفرج وينزل منه ملكان، فيأخذانه إىل زمزم، فكان 

ك واحد أيخذه من سقف البيت، وأييت له ابلرباق، كما أيت له به يف اإلسراء، لكن حىت يف اهلجرة ما ميكن أن أييت مل
أيت له ابلرباق، بل خرج من بيته واختفى يف الغار، لتكون آية ومعجزة، وتظهر قدرة هللا، ولتكتمل املعجزة، وكان من 

ردوا، وكان من املمكن أن أتتيهم الزالزل والقالقل أو املمكن أيضاً أن يالقوا أسدًا أو فحل إبل على ابب بيته فيش
احليات والعقارب فيشردوا، لكن تركهم هللا أيتون ويصطفون أبكمل استعداد، وخيرج صلى هللا عليه وسلم من نفس 

َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن ]يس:الباب، وهو يقرأ قوله تعاىل: َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فََأْغشَ  [، 9يـْ
فأعمى هللا أبصارهم وزاد إمعاانً يف إذالهلم أن أخذ الرتاب من حتت أقدامهم ووضعه على رءوسهم، ولو كان خرج من 
السقف، لقالوا: وهللا! هذا شيء ما نقدر عليه، وهللا! هذا من السحر الكامل، لعل اجلن أتت معه، لكن ال، هم على 

عليه، وأجناه هللا من الطريق املعتاد من بني عشرة فرسان، وال أحد منهم فتح طرفه ورآه وهو خارج، فهذا من ما هم 
اإلعجاز الذي يبني قدرة هللا، وما خرج وهو جيري، بل على مهله، وجعل الرتاب على رءوسهم واحدًا واحدًا، فبينما 

لصالة والسالم خرج وهو مطمئن القلب ومستقر الفؤاد، اخلائف جيري خوفاً أن يلحقه أحد، إال أن النيب عليه ا
موقن حبفظ هللا، وبرعاية هللا، ويعلم أبن األمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إال مبا كتب هللا عليه، 

عت وهللا قد وعده إببالغ الرسالة. فلو أن اإلنسان وقف عند هذه املسألة، وعلم علم يقني أن األمة كلها لو اجتم
على نفعه أو ضره فلن تقوى عليه لطابت نفسه، وملا توجه مازحاً وال صادقاً يف صغرية وال كبرية لغري هللا، وأي غىن، 
وعز، ورفعة، أعظم من أن تكون مرتبطاً ابهلل، فيما ترجو أو ختشى  وأي ملك واستغناء أن تشعر أبنك غين عن 

 وهللا! ال يوجد أعظم من هذا. الناس كلهم غنيهم وفقريهم، كبريهم وصغريهم  ال،
 
 

 اإلميان ابلقدر خريه وشره يبعث يف نفس املؤمن الطمأنينة
 



فالواجب على العبد أن يكون رابنياً، أي: مع ربه يف علمه، ويف طاعته، ويف معرفته، ويف تعريف الناس برهبم، وهبذا 
، ما عنده هم، وال عنده مذلة ألحد، وال يف يكون أسعد الناس، وأغىن الناس، وأقوى الناس، يسعد يف دنياه ويرَتح

عنقه مننة ألحد، فيكون دائماً مع هللا سبحانه وتعاىل، ) وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد  
كتبه هللا عليك(، وإذا كان هللا قد كتب على اإلنسان شيئاً، فاملؤمن كل ما يقدره هللا عليه هو خري له، كما يف 

ث: )عجباً ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري: إن أصابته ضراء صرب فكان خريًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان احلدي
خريًا له(، وهذا للمؤمن فقط؛ ألنه يعلم أن كل شيء بقضاء هللا وقدره، ولذا يقولون: إن ظاهرة التخلص من مشاكل 

سلمني، وأكثر ما تكون يف غري املسلمني؛ ألن الكافر ال يؤمن أقل ما تكون يف امل -عياذًا ابهلل-الدنيا ابالنتحار 
بقضاء هللا وال بقدره، فإذا أصيب يف جتارة، أو أصيب بعاهة، أو أصيب يف ولده، أو غري ذلك، فال جيد أمامه إال أن 

ماء: لو قيل: إن يهرب من الدنيا، أما املؤمن فيعلم أن هذا قدر هللا عليه، فإن صرب عليه فله األجر. يقول بعض العل
ملا كان يف  -ألنه جيمع لإلنسان أطراف كل الفوائد واملعارف-هذا احلديث نصف اإلسالم، أو قال: هو اإلسالم 

 ذلك مبالغة.
 

 معىن قوله: )رفعت األقالم وجفت الصحف(
 

ا خلق هللا مث قال: )رفعت األقالم، وجفت الصحف( ما هي األقالم  اجلواب: قال عليه الصالة والسالم: )أول م
القلم(، وهناك أقالم أخرى هللا تعاىل أعلم هبا، وهل هذا هو قلم القدر الفردي أو قلم القدر السنوي أو قلم القدر 
العام الكوين  كل هذه أقالم جرت لإلنسان، أما القلم العام الكوين، فهو القلم الذي أقسم هللا تعاىل به، وهو القلم 

، وكتب كل شيء يف اللوح احملفوظ، والعامل كله جيري على مقتضى ما كتب أوالً، الذي أمره هللا أن يكتب كل شيء
َلٍة ُمَبارََكٍة ِإانَّ كُ  نَّا ُمنِذرِيَن يليه بعد ذلك من األقالم العامة القدر السنوي، وهو ما جاء يف قوله سبحانه: ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف لَيـْ

َلِة اْلَقْدِر ]القدر:4-3لدخان:* ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم ]ا [ ومعىن: ليلة القدر أي: 1[ وقوله: ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف لَيـْ
الرفعة والشأن، وقيل: أي: املقدار والتقدير، وقالوا: ينزل من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا مقادير السنة اجلديدة، 

فتطلع عليه املالئكة املوكلة به، وتنفذ ما يف هذا القدر يف هذه أو مبعىن أوضح: املنهج املختص للعامل يف تلك السنة، 
السنة إىل أن أيتيها نظام آخر. والقلم الثالث: هو الذي جيري على كل فرد فيما خيصه، وكل ذلك مما قدر هللا، وقد 

قد قدر  قيل: )اي رسول هللا! عالم نعمل، على أمر قدر ومضى، أو على أمر مستأنف جديد  فقال: بل على أمر
فقال: اعملوا فكل ميسر ملا خلق له(،  -أي: ما دام األمر مقدرًا فلماذا نعمل -ومضى، قالوا: فلماذا نعمل إذًا  

هل جاءك بيان بعملك  هل جاءك بيان مبصريك  هل جاءك بيان مبا خيصك  ال، بل جاءك كتاب من هللا فيه أوامر 
ي، والنتيجة والنهاية إىل هللا، ومن هنا أجاهبم صلى هللا عليه وسلم ونواه، فعليك أن متتثل األوامر، وجتتنب النواه

بقوله: )اعملوا فكل ميسر ملا خلق له(، واألمر خطري وخميف، قال عليه الصالة والسالم: )منكم من يعمل بعمل 
ا، ومنكم من أهل اجلنة، حىت ال يبقى بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله

يعمل بعمل أهل النار، حىت ال يبقى بينه وبينها إال ذارع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها(، 
وتعرفون قصة الرجل الذي لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو يف طريقه إىل الغزو، فأسلم ضحى النهار، مث 

واستشهد يف املعركة، ومل يكن قد صلى ركعة واحدة، وكان مآله إىل اجلنة! غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
إذًا: )رفعت األقالم( عن الكتابة والتغيري، إال ما شاء هللا، )وجفت الصحف(، وهل هناك صحف حقيقة  وهل هناك 



لصحف فنؤمن ابهلل، مداد  وهل هناك قلم  وهل هناك كتابة  العلم هلل، وقد أخرب صلى هللا عليه وسلم ابلكتابة وا
ومبا جاء عن هللا، على مراد هللا، وبعض الناس يقول: هذا اللوح الذي يسع مقادير العامل من أوهلا إىل آخرها، ويسع 
الطيور يف اهلواء، واحليتان يف املاء، وكذا وكذا، فكيف ميكن ذلك ! فنقول: اآلن جاء الكمبيوتر، وفيه رقائق حيمل 

كثر من مائة صحيفة من كتاب، واكتشفوا أن عقل اإلنسان يف حياته كلها ال ميأل مخسة يف السنتيمرت املربع منها أ
املائة من مقياس حجم سعته ملعلوماته! فهذه أمور نردها إىل القادر سبحانه، ونؤمن أبن هناك أقالماً، وأن هناك 

د قدر، وكتب، وأملى ذلك، وأثبت ق -وهو العامل بكل شيء، والقادر على كل شيء-صحفاً، ونقول: إذا كان املوىل 
ذلك يف الصحف، فنحن يف حياتنا جيب أن نكون منظمني، وال أنيت ابألمور عفوايً وارجتااًل، فيجب أن يسبق العمل 
علم وتقدير، وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

...... 
 
 
 
 
 

 [3احلديث التاسع عشر ] -األربعني النووية  شرح
 

 ارتباط العبد ابهلل تعاىل سبب حلفظ هللا له
 

قوله صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث: )إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل( وهذا حمط الرحل، 
ئنات يف قبضة يده، وهو املسخر لكل شيء، يعلمنا صلى هللا عليه وسلم أن يكون العبد مرتبطاً بربه؛ ألن مجيع الكا

فإذا سألت حاجة كبرية أو صغرية فسل خالقها ومالكها الذي ميلك أن يوصلها إليك، وإذا كنت يف حاجة إىل طلب 
فاستعن ابهلل . وقد ذكران أن  -ألنك ال تستطيع أن تعيش وحدك، وال تستطيع أن هتيئ لنفسك كل ما حتتاج-املعونة 

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة:اآلية الكرمية  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [، جاءت بعد مقدمة تثبت ذلك وتستلزمه، فقوله: 5يف سورة الفاحتة: ِإايَّ
)احلمد هلل( أي: الثناء ابجلميل على هللا سبحانه، )رب العاملني( فربوبية العامل ومصلحة العامل راجعة إىل هللا، هو الذي 

ان هو رب العاملني، فأي شيء تسأله ال خيرج عن عامل من عوامل هذا الكون، فاسأهلا خلق، ورزق، ودبر، ورىب، فإذا ك
يِن ]الفاحتة:3من رب العاملني، الذي ربوبيته، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ]الفاحتة: [، فأين 4[، ويف اآلخرة هو َماِلِك يـَْوِم الدِن

انه: َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِن َشْيٍء َوِإلَْيِه تذهب   وأين تتوجه   إذا كانت الدنيا هلل وحده، كما قال سبح
[ ، وإذا كنت يف اآلخرة فمرجعك إىل هللا، وله امللك، وله األمر، كما قال هللا: ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم 83تـُْرَجُعوَن ]يس:

ك عنه سبحانه وتعاىل. مث قال: )واعلم أن األمة( . [ ، فال ينبغي لك أن تصرف وجه16َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ]غافر:
فقوله: )واعلم( أعاد ذكر العلم مرة أخرى؛ لزايدة التنبيه والتأكيد، )أن األمة(، مجيع اخللق، وميكن أن نتوسنع يف 

ومالئكته، معىن األمة، فاألمة اجلماعة، واألمة الزمن، واألمة الشخص القدوة، وميكن أن يقال: العامل كله؛ إنسه وجنه 
فاألمة لو أرادت أن تصيبك خبري أو بشر لن يصلوا إليك إال بشيء من اخلري كتبه هللا لك أو من الشر كتبه هللا 

عليك. إذاً: املقادير بيد هللا، والكائنات يف قبضته، واألمر كله راجع إليه، فإذا كان األمر كذلك فلمن تتوجه  هلل؛ 



خبري لن ينفعوك خبري إال كتبه هللا لك، وما ُقدر لك لن خيطئك، وإن أرادوك  ألن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بسوء لن يصلوا هبذا السوء إليك إال إذا قدنره هللا عليك. وقوله: )لن يضروك بشيء...( لن هذه أبدية، أي يضرونك 

فع بقضاء آخر، بدعاء أو فعل بشيء إال بشيء قد قدره هللا عليك، وإذا كان مقدرًا عليك فقدر هللا ماٍض، إال إذا ر 
خري. اخلليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، اجتمع عليه أبوه وقومه ومعهم النمرود، على أن جيعلوه يف 

النار ورموه ابملنجنيق، ألهنم عجزوا أن يدنوا من النار ويقرتبوا منها لشدة حرها وعلو هلبها، فماذا كانت النتيجة  قال 
[، فاملوىل سبحانه الذي خلق النار، وسلطاهنا بيده، وهو 98رَاُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْسَفِلنَي ]الصافات:هللا: فَأَ 

َراِهيَم ((، هل يف العامل قوة تستطيع أن تسلب  الذي أعطاها خاصية اإلحراق قال هلا: )) ُكوين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ
 لكن قدرة هللا فوق كل شيء. ...... النار خاصيتها  ال ميكن،

 
 
 

 قصة موسى عليه الصالة والسالم مع فرعون وجنوده يف البحر
 
 
 

ويف َتريخ األنبياء من املعجزات والدالئل ما يقنع العبد أبن كل أمر أيتيه أو يصرف عنه فإمنا هو من عند هللا، فبعد 
لسالم، يف وقت فرعون الذي قال هللا عنه وعن قومه: يـَُقتِنُلوَن إبراهيم عليه السالم جاء نيب هللا موسى عليه الصالة وا

َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم ]األعراف: [، وذلك: زايدة وإمعاانً يف التنكيل؛ ألن النسوة إذا نشأن بدون رجال 141أَبـْ
كان يستحيي النساء حىت يكن حيموهنن، يكن يف أيدي العدو إماء وخدماً، ولو كان قتنل اجلميع لكان أهون، لكن  

خدماً عنده وعند قومه، ويقتنل األبناء حىت ال يدافعوا عن النساء، ويف تلك اللحظات يولد موسى عليه السالم، 
[، إذا خفت عليه فألقيه يف البحر، ومن 7وختاف عليه أمه، قال هللا: فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِن ]القصص:

[، اي سبحان هللا! هي خائفة عليه، وتعطيه لعدوه  ! قال هللا: ِإانَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك 39َعُدوٌّ يل َوَعُدوٌّ َلُه ]طه:سيأخذه  
[، سبحان هللا العظيم! طفل رضيع يوضع يف التابوت، ويلقى يف اليم!! َوقَاَلْت 7َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ]القصص:

[ ، أيتيهم 8[، فقصته أخته، فَاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّا َوَحَزاًن ]القصص:11قصص:أِلُْخِتِه ُقصِنيِه ]ال
عدوهم إىل بيتهم وهو طفل رضيع، وفرعون يتحدى العامل ويقتنل ويذبح، وهللا يتحداه بطفل رضيع يرتىب يف حجره، 

مع خصمه ما كان، فقضى عليه، وخرج خائفاً يرتقب، مث  فضاًل عن أن يذحبه. !! فنشأ موسى وشب، وكان من أمره
[، فقال: أمل تكن فينا وليدًا، وربيناك  105رجع إىل فرعون يدعوه إىل هللا، وقال:َ َأْرِسْل َمِعَي َبيِن ِإْسَرائِيَل ]األعراف:

إسرائيل، وأمره هللا أن ببين  -وهذا حمل الشاهد-واآلن جئتنا بدعوة، فماذا كانت النتيجة  خرج موسى عليه السالم 
يسري حيث تسري السحابة يف السماء، فإذا ابلسحابة تسري به وتوقفه على شاطئ البحر، وإذا بفرعون من ورائه، 

فكان املوقف شديدًا، وقال الذين مع موسى (ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن)، البحر أمامنا، والعدو وراءان، فأين نذهب  هل نطري يف 
ان، هل ننزل يف األرض  ال يوجد مغارات وال شيء، ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن ، فأجاهبم بسرعة بكلمة السماء  ال يوجد طري 

تزلزل األرض: )كال(، لو توجهت إىل جبل لزلزلته، انظر إىل نطقها، ما قال: )ال(، وما قال: )ال ختافوا(، بل قال: َكالَّ 
عية اخلاصة، )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة(، )تعرف إىل [، وهذه امل62ِإنَّ َمِعَي َريبِن َسيَـْهِديِن ]الشعراء:



هللا جتده جتاهك(، قال: ))َمِعَي َريبِن ((، وهذه معية النصر والتأييد، فماذا فعل ربه  هل أرسل مالئكة لتصد فرعون  
ه العصا ! ما طوهلا  وما ثقلها  وما [، ماذا تفعل هذ63ال، انظر إىل املعجزة، قال: اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر ]الشعراء:

أتثريها  ليس فيها تيار مغناطيسي، وال فيها أدوات زائدة، عصا يتوكأ عليها، ويهُش هبا على غنمه، ولكن ال يعلم 
اج تتالطم [ اي سبحان هللا! ماء جل63قدرها إال هللا، فضرب البحر، فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم ]الشعراء:

كالطود شاخماً، وبني كل طريق حاجز، وينقسم بنو إسرائيل يف تلك   -أي: طريق-أمواجه، ينفلق ويصري كل فرق 
الطرق، وميشون على أرض ايبسة ما فيها جلة، فأرضية البحر جفت، فيمشون يف قعر البحر، وفتح هللا هلم منافذ 

رفون أن مجاعتهم ميشون يف نفس الطريق مثلهم، حىت لريى بعضهم بعضاً حىت ال خياف بعضهم على بعض، ويع
خرجوا كلهم، وهبذه املناسبة نقول: الطغيان يعمي، والظلم يلهي، ففرعون طاغية، قال: َأاَن رَبُُّكُم اأَلْعَلى 

وطبيعته، [ فيأيت إىل البحر، وهو يعرف البحر 38[، وقال: َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيِي ]القصص:24]النازعات:
وجيد موسى الذي كان يطلبه قد انشق له البحر، لكنه دخل ليدركه، لو أنه نظر بعقله ملا دخل، لكن هللا طمس 

بصريته ليقضي أمرًا كان مفعوالً، اي فرعون! رأيت البحر قد انفلق وهل يف حياتك رأيت البحر انفلق ! هل مسعت يف 
يت آية عظمى كهذه أفال ترعوي  أال تنزجر  أال تقف وتفكر  موسى التاريخ قبل هذا أن البحر انفلق ! إنك ملا رأ

الذي تطلبه أراك يف تلك العصا اآلايت الكربى، فقد بلعت احلبال والعصي وأنت تنظر.. موسى يدعوك إىل هللا.. 
موسى آمنت به السحرة الذين يعرفون حقيقة السحر، وهذا البحر صار طريقاً له، فهل بقدرة موسى أن يفعل 

ذلك ! أال تعلم أن هذا من عند هللا ! ولكن مادام فرعون متلبساً بطغيانه، فعماه مستمر، فخاض البحر وراء موسى، 
وحينما كان موسى خارجاً من الشاطئ الثاين؛ كان فرعون وقومه يف وسط البحر، فهل بقي البحر كل فرق كالطود أم 

ريق، فغرقوا، قال هللا: فَاْليَـْوَم نـَُنجِنيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن رجع إىل ما كان عليه  رجع البحر وهم يف وسط ذلك الط
[، ماذا فعل فرعون وقومه مبوسى  ما استطاعوا أن يضروه بشيء؛ ألن هللا كتب ملوسى 92َخْلَفَك آيًَة ]يونس:

 النجاة.
 
 

 قصة غالم بين إسرائيل مع الساحر وامللك
 

من فرعون وقومه، جند يف قصة غالم بين إسرائيل مثل تلك العجائب، فكان  وكما سخر هللا ملوسى البحر، وأجناه
بعض امللوك له ساحر يستخدمه أو ينبئه أو خيربه، فكرب هذا الساحر، فقال للملك: ائتين بغالم أعلمه ليكون حملي، 

، فسمع منه كالماً يغاير  فاختار غالماً، فكان أييت إىل الساحر فيعلمه، وحينما يرجع إىل أهله مير براهب يف صومعته
كالم الساحر، فإذا ابلراهب مؤمن برب وإبله سوى هذا امللك، فأعجبه كالمه، فكان جيلس إليه مث يذهب إىل 

الساحر، فكان إذا مكث عند الراهب وجاء إىل الساحر متأخرًا يضربه، ويسأله: أين كنت  وإذا رجع وجلس عند 
أين كنت  فشكا ذلك للراهب فقال: إذا سألك الساحر فقل: حبسين الراهب وأتخر على أهله ضربوه، وسألوه: 

أهلي، وإذا سألك أهلك فقل: حبسين الساحر، ففعل ذلك وسلم من الضرب، وذات مرة مسع الراهب يسأل هللا 
م ابمسه األعظم، فقال: علمنيه  قال: ال ينبغي لك اي ولدي! قال: علمنيه فإين سأتبعك  قال: ال تقوى عليه، ويف يو 
رجع إىل أهله فوجد دابة حصرت الناس، فأخذ حجرًا وقال: اليوم أعلم هل الراهب أصدق أم الساحر  اللهم! إن  
كنت تعلم أن أمر الراهب حٌق فاقض على تلك الدابة ليسري الناس، ورمى ابحلجر، والناس كلهم حمصورون، فقتل 



حق، فذهب وتعلم أمساء هللا من الراهب، وكتبها يف هللا الدابة ابحلجر الذي رماه الغالم، فعرف أن الراهب على 
أوراق، قيل: إنه ألقاها يف البحر، فغرقت إال واحدًا، وقيل: ألقاها يف النار فاحرتقت إال واحدًا، وهو االسم األعظم، 

لن علين فجاء إىل الراهب وأخربه، فقال: اي بين! إذا عرفت االسم األعظم فإنك ستبتلى، وإذا ابتليت فاصرب، وال تد
أحدًا، فذهب الغالم إىل جلساء امللك، فوجد رجاًل أعمى فقال: أال تؤمن ابهلل، وأدعو ريب، فيشافيك ! قال: ألك 
رب غري امللك  قال: نعم، الذي ميلك أن يرد عليك بصرك، قال: فإين آمنت بربك فادعه يل، فدعا ربه فرد عليه 

جباً، من رد عليك بصرك ! قال: ريب، قال: وهل لك رب بصره، وجاء جيلس عند امللك وهو يُبصر، فقال: ع
غريي  قال: نعم، دلين عليه الغالم، فدعا ابلغالم وسأله اي غالم! ألك رب غريي  قال: نعم، الذي رد إليه بصره هو 
ريب، فزجره وقال: إنك غالم صغري، فأيت برجل أبرص وغريه من أصحاب العاهات يف جملس امللك، فدعا هللا هلم، 

عافاهم هللا مجيعاً، وأصر الغالم على أن له رابً غريه، وأن امللك خملوق، فيئس من إرجاعه، فدعا زابنيته وقال: إن ف
قتلته أمام الناس قالوا: هذا قتل غالماً، فاذهبوا به يف قارب يف البحر، حىت إذا أبعدمت عن الشاطئ ألقوه يف املاء 

قوه يف املاء قال: اللهم! اكفنيهم مبا شئت، فاضطرب القارب وغرقوا كلهم وارجعوا، فذهبوا به، وحينما أرادوا أن يل
ورجع هو بسالمة هللا، فجلس يف جملس امللك، فقال: أين أصحابك ! قال: كفانيهم هللا، فجاء بزابنية آخرين وقال: 

فاهتز اجلبل واضطرب،  اذهبوا به، وألقوه من شاهق جبل، فذهبوا، فلما علوا القمة، قال: اللهم! اكفنيهم مبا شئت،
اي سبحان هللا! البحر يضطرب ويهتز ويبتلعهم، من الذي يقدر أن يهز اجلبل ! من يقدر على هذا ! هو هللا املوىل 
سبحانه، وأييت الغالم ميشي ساملاً إىل امللك، ماذا فعل هذا امللك  ماذا فعل أولئك الزابنية  وهللا! ال شيء، وماذا  

يريد أن يعرف الناس أن هلم رابً خالقاً، فجعل نفسه فداء لدعوته فقال: أيها امللك! ال تتعب كان يريد الغالم  كان 
ولكن أدلك على شيء إذا فعلته قتلتين   -غالم يتحدى ملكاً يف ملكه وسلطانه-نفسك، إنك لن تسلط علين 

 منصة وتضعين، مث أتخذ سهماً وامللك يريد هذا، فقال: نعم، فقال: عليك أن جتمع الناس يف صعيد واحد، وأتيت إىل
من كنانيت وتضعها يف قوس وترميين به وتقول: ابسم هللا رب هذا الغالم، فإن فعلت ذلك فإين أموت، وامللك مغفل؛ 
ألن الطغيان يعمي، ففعل ما قاله الغالم، ومات الغالم، ومجيع من حضر قال: آمنا برب هذا الغالم؛ ألن امللك قال: 

م، فألغى ربوبيته، وهو ال يدري! فآمن مجيع احلاضرين، فقام امللك وخد األخاديد، وأحرق ابسم رب هذا الغال
 املؤمنني يف النار، وهي قصة األخدود اليت وقعت يف اليمن.

 
 

 قصة يوسف عليه الصالة والسالم وجناته من كيد إخوته
 

-ه، فإخوة يوسف ألقوه يف غيابة اجلب فاألمة لو اجتمعت على أن يضروا العبد بشيء مل يكتبه هللا عليه لن يضرو 
فألقوه فيه إلقاًء، اي سبحان هللا! صغري يرتع ويلعب ويرمى يف البئر! مل ينزلوه  -أي: يف جب بعيد، غائب كل ما فيه

 فيه إنزاالً، بل رموه مرايً وإذا به يسلم، مث كان من أمره أن آَته هللا امللك، مث جاءه إخوانه يستغفرون عنده، ويطلبون
 منه العفو، فما استطاعوا أن يضروه بشيء.

 
 
 



 
 قصة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم هجرته

 
 

وقد ذكران قصة سيد اخللق صلوات هللا وسالمه عليه حينما أراد اهلجرة، وما كان من أمر املشركني حينما آتمروا على 
فقال: ال تبت يف  -ألن هللا يرعاه-سالم قتله، ومجعوا عشرة رجال بسيوفهم على ابب بيته، فجاءه جربيل عليه ال

فراشك الليلة، فنامعلي رضي هللا تعاىل عنه يف برده، وخرج صلى هللا عليه وسلم أمامهم وسيوفهم يف أيديهم، ولكن 
َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن هللا ألقى عليهم النعاس، وقرأ قوله تعاىل: َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَ  ْغَشيـْ

[، فيخرج من بني أيديهم فال يرونه، وحيجبه هللا عنهم، وميعن يف إذالهلم فيأخذ الرتاب من حتت أقدامهم 9]يس:
ويذروه على رءوسهم، مث يتوجه إىل الغار، فيأتون إىل فم الغار، وهم يريدونه حياً أو ميتاً، وجعلوا مائة انقة ملن أييت به 

اً أو ميتاً، فيقفون على فم الغار، ويقول الصديق : ) اي رسول هللا! وهللا! لو نظر أحدهم إىل أسفل نعليه ألبصران، حي
َصاِحِبِه ال فقال صلى هللا عليه وسلم: ما ابلك ابثنني هللا اثلثهما !(، وقال هللا: اَثينَ اثـْنَـنْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلغَاِر ِإْذ يـَُقوُل لِ 

( ولكن 40ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا ]التوبة:حَتَْزْن  وهنا لطيفة ننبه -[، وهي مثل كلمة موسى عليه السالم: )َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِن
(، وحممد صلى هللا عليه وسلم قال: )ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا( فـ)ان( هذه للجمع،  -عليها موسى عليه السالم قال: )ِإنَّ َمِعَي َريبِن

ذين يف الغار  أبو بكر مع رسول هللا، فهذا يدل على فضل أيب بكر حينما شركه القرآن مع رسول ومن هم اجلمع ال
هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله: )َمَعَنا(، فموسى كان معه أمة كاملة من بين إسرائيل، وكان معه أخوه ووزيره هارون، 

 موسى  وكان أبو بكر رضي هللا عنه مع رسول هللا صلى هللا عليه فقال القوم: ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن ، وأين يقني القوم من يقني
وسلم يف الطريق، يقيه بنفسه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ما ابلك اي أاب بكر !َترة متشي أمامي، وَترة متشي 

صد فأكون أمامك، من ورائي !(، وذلك ملا خرجا من البيت يف طريقهما إىل الغار، فقال: )اي رسول هللا! أذكر الر 
وأذكر الطلب فأكون من ورائك، فقال: أتود لو كان شيئاً أن يكون فيك أنت  فقال: نعم، إن أهلك أان أهلك 

وحدي، أما أنت فمعك الرسالة( ، فـأبو بكر كان يهتم ابلرسالة، فكان جديراً أبن يشارك مع رسول هللا يف قوله: )ِإنَّ 
ليه وسلم من الغار ومشى يف الطريق، وأدركهم سراقة يف الصحراء، وهم مكشوفون اَّللََّ َمَعَنا(. وخرج صلى هللا ع

للعيان، فماذا كان من أمره  ساخت قوائم فرسه تسيخ، وسقط عنها عدة مرات، وإذا به يطلب األمان لنفسه، 
)كيف بك اي سراقة  ويكتب له أبو بكر أبمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث يقول له النيب صلى هللا عليه وسلم:

! إذا أنت لبست سواري كسرى(، أي: أنت جئت تطاردان بعد أن رأيتنا خارجني من مكة، فأخربين حينما ينصر هللا 
دينه، ويعلي كلمته، وينتشر اإلسالم، وتقطع رءوس أولئك الظلمة، )كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى !(، 

أشد ما يكون، فـسراقة يلبس سواري كسرى، وكسرى يقضى عليه، وكسرى كان امسه يرعب العرب، وكانوا خيشونه 
يقول بعض العلماء: كان يقينه صلى هللا عليه وسلم بربه من أعظم اليقني، وهو شخص خارج يف الصحراء على تلك 

ي احلالة، واثق بوعد ربه، حىت بلغ به اليقني أن يعد سراقة بسواري كسرى، وقد حقق هللا ذلك، ففي خالفة عمر رض
هللا تعاىل عنه فتحت املدائن، وجيء بلباس كسرى، فنظروا أي الرجال أطول لريوا عليه حلة كسرى  فنظروا يف مجيع 
احلاضرين فلم جيدوا أطول من سراقة ، فجاء سراقة ولبس احللة والسوارين، فقال له عمر : انزعها  فقال: ال انزع 

 عليه الصالة والسالم حينما خرج مهاجراً وحلقت به، فقال يل: هذا اللباس! قال: ملاذا  قال: أعطانيها رسول هللا



)كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى !(، فضحك عمر وقال: هل قال لك: امتلكت، أو قال: )لبست(  قال: 
 )لبست(، قال: ها أنت لبستها، فانزعها، وهذا من فقه عمر .

 
 

 معىن قوله: )واعلم أن النصر مع الصرب(
 
 
 

ث اجلليل الذي يقول فيه بعض العلماء: لو قيل: إنه نصف الدين أو الدين كله، لكان حقاً؛ ألنه يربط هذا احلدي
العبد بربه بدون واسطة. مث قال بعد ذلك: )واعلم أن النصر مع الصرب( ، يعلم اجلميع أن الصرب هو أغلى خصلة 

حوايل سبعني مرة، وجاء يف السنة: )الصرب من مينحها هللا للعبد، ويقولون يف اإلحصائيات: الصرب ذكر يف القرآن 
اإلميان كالرأس من اجلسد(، ويف احلديث: )الصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء( ، يقول علماء املنطق: نور 
مع نور آخر النسبة بينهما التشكيك، كما لو أشعلت عود كربيت يف صحراء، وجئت بلمبة ألف مشعة، فهذا نور، 

كن إذا نظرت وجدت أحدمها ضعيفاً، واآلخر قوايً، فالنسبة بينهما التشكيك. قال: )الصالة نور( وهذا نور، ول
[، 5وقال: )الصرب ضياء(، هللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر الشمس والقمر قال: َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا ]يونس:

وجعل الصالة نورًا، والصالة هي عماد الدين، فكيف فأيهما أقوى  الشمس أقوى، فاحلديث جعل الصرب ضياء، 
يكون الصرب أكثر إشعاعاً، وأكثر إضاءة، وأكثر فعالية يف قلب املؤمن ! ألنك لو أتملت يف التشريع كله من األوامر 

فقدم الصرب َوِإنَـَّها [، 45والنواهي، لوجدت قوام ذلك كله على الصرب، قال هللا: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:
[، لوال الصرب ملا توضأ أحد ابملاء البارد يف الشتاء وخرج من بيته إىل املسجد، 45َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي ]البقرة:

ولوال الصرب ملا صرب أحد على احلر يف القائلة وخرج يف الظهرية إىل املسجد، ولوال الصرب ملا صرب أحد على املال 
نفس شحيحة، فأخرج جزًءا من املال وهو صنو النفس، ولوال الصرب ملا محل أحد سيفه يف يد، والروح يف اليد وال

األخرى، وقاتل األعداء، ولوال الصرب ملا صرب أحد على فعل طاعة، وال صرب على ترك معصية، )فالصرب من اإلميان  
سد صار جثة نواريها. إذًا: النصر مع الصرب، وقيل كالرأس من اجلسد( كما يف احلديث، وإذا فصلنا الرأس عن اجل

لبعض شيوخ العرب: مبا غلبتم كذا  قال: غلبناهم ابلصرب، يقاتلوننا ونقاتلهم، ونفوز عليهم ونتميز ابلصرب، وقالوا: 
[، الصرب معه النصر، ويقول 66ل:)الشجاعة صرب ساعة(، قال هللا: فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ ]األنفا

ابن القيم يف بعض ما كتبه على هذا احلديث: الصرب على قتال العدو جيلب النصر، والصرب على النفس، يكون 
ابلصرب على هواها، والصرب على مطالبها، والعوام عندهم مثل عجيب يقولون فيه: صربي على نفسي، وال صرب 

، فإذا كنت يف فاقة تصرب على نفسك خري من أن تقول: اي فالن! اعمل معروفاً، وأقرضين واصرب علين   الناس علين
 ال، ما دمت تستطيع الصرب فاصرب. ......

 
 

 معىن قوله: )وأن الفرج مع الكرب(
 



 
 

مث قال هنا صلى هللا عليه وسلم: )وأن الفرج مع الكرب(، الكرب هو: شدة اإليالم، وشدة الضيق يف حياة اإلنسان، 
اشتد الكرب كلما قرب الفرج، فما السر يف هذا  لو أتملنا بعض القضااي لكشف لنا النقاب، فاملوىل  لكن كلما

[، وقرب هللا من عباده قرب خري وعطاء 186سبحانه قريب كما قال: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ]البقرة:
هل  -وكل إنسان جرب يف حياته-فك يف الشدة( لو تساءلنا ونصر وعناية، ولكن )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعر 

اجتاهك إىل هللا يف وقت سعتك وغناك وعافيتك كاجتاهك إىل هللا يف وقت الضيق واحلرج واملرض أو مها سواء  ال، 
نما وهللا! حينما يكون اإلنسان حمتاجاً شديد االحتياج، فليس عنده إعراض عن هللا وال حىت مبقدار شعرة، ولكن حي

[. فتعرفك 7-6يكون يف غىن ويف سعة فيمكن أن يطغى كما قال هللا: ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى * َأْن رَآُه اْستَـْغىَن ]العلق:
سبب ألن يعرفك هللا يف شدتك، وأنت ال تغيب عنه يف كلتا  -وأنت لست يف ضيق وال كرب-إىل هللا يف الرخاء 

إذًا: عند شدة الكرب تكون قوة اإلميان، واإلخالص، وصدق التوجه إىل هللا،  احلالتني، ولكن يتعرف إليك ابإلجابة.
وربك حيب منك هذا، وهو ال يريد منك شيئاً، فخزائنه مألى، وعطاؤه كالم، لكن يريد من عبده صدق التوجه إليه، 

أبدًا، ويف احلديث: وثق أبنك إذا توجهت إىل هللا بصدق فمهما كانت حاجتك فإنه يقضيها، فهو ال خييب ظن عبده 
)إن هللا ليستحي من عبده أن يرفع إليه يديه مث يردمها صفراً( لكن البد أن يكون مطعمه حالاًل، ومشربه حالاًل. 

...... 
 
 
 

 حسن ظن هاجر عليها السالم برهبا عز وجل
 
 
 

يف وادي مكة كما قال تعاىل  ُأمنا هاجر عليها السالم جاء هبا إبراهيم عليه الصالة والسالم ومعها إمساعيل فوضعهما
[ أي: وال ماء، وإذا مل يكن عنده زرع وال ماء، فال 37عنه: رَبَـَّنا ِإيننِ َأْسَكنُت ِمْن ُذرنِيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ]إبراهيم:

نا هاهنا  أنيس عنده وال ونيس، وكان معها سقاء من ماء، وقال: يف أمان هللا ومشى، فنادته: اي إبراهيم! ملن تدع
قال: هلل، قالت: آهلل أمرك هبذا  قال: نعم، قالت: فاذهب فلن يضيعنا هللا! هللا أكرب! نريد هبذا بيان اليقني الذي 
عندها من أول حلظة، فذهب إبراهيم، وانتهى املاء، وبكى ولدها، وهي امرأة ضعيفة يف فالة، ليس عندها طعام وال 

اذا تفعل  هل تقعد أمامه تبكي  ال، بل تقوم وتطلب وتسعى، فذهبت فلم جتد شراب، وبكاء ولدها حيز يف قلبها، فم
شيئاً، فنظرت إىل مكان مرتفع يكشف ما وراءه، فكان أقرب مرتفع عندها الصفا فصعدت عليه، ونظرت يف اجلهات 

ا اجلبال من كل األربع فلم جتد شيئاً، فنظرت إىل مرتفع آخر، فكان من املروة أقرب مرتفع إليها، ومكة حتيط هب
جانب، وهي على جبل أيب قبيس، لكن كيف ترتك ولدها وهو يف بطن الوادي، فرتيد أن جتمع بني األمرين: رعاية 
ولدها، وطلب املاء له، فذهبت إىل املروة فتلفتت فلم جتد ماًء، وكانت إذا انصبت قدماها يف بطن الوادي أسرعت 

قد أعلنت قوة التوكل عليه: بقوهلا: )لن يضيعنا هللا(، فرتكها املوىل تسعى  لرتتفع وترى ولدها، واملوىل سيغيثها، وهي



مييناً ويسارًا، تصعد الصفا َترة وتصعد املروة َترة؛ وهي يف كل مرة عندها أمل يف اخللق، فكانت ترجو أن ترى إنساانً 
صدق إىل اخلالق، فما كان إال ميشي، لكن بعد سبع مرات من السعي، وبعد أن انقطعت آماهلا من اخللق؛ وتوجهت ب

أن جاء جربيل وشق الصخرة، فنبع املاء، وملاذا مل ينزل جربيل من أول مرة  ألنه كان يف قلبها تعلق أبسباب من 
اخللق، فرتكها هللا لتنظر ما يفعله هبا اخللق، فجربت فلم جتد شيئاً، فلما يئست من اخللق، وأيقنت فعاًل أبنه ال مغيث 

ق، كان توجهها إليه توجهاً صادقاً دون منازعة، ودون مشاحة، ودون مشاركة مع اخللق، فكانت إغاثة هللا هلا إال اخلال
ليست هلا وحدها، بل ولنا إىل اليوم، وإىل ما شاء هللا، فهي عني انبعة يشرب منها احلجيج والعامل كله، وماؤها يصل 

النفر الثالثة الذين من بين إسرائيل، الذين آواهم املبيت  إىل أحناء املعمورة، ففي كل مكان يوجد ماء زمزم. وهكذا
إىل الغار، هل كان عندهم رجاء يف اخللق  نزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فهل كانوا يطمعون يف أحد من الناس 

ىل ربكم، أيتيهم  هل كان يعلم هبم أحد  ال، أبدًا، فهم يئسوا من اخللق من أول حلظة، فماذا قالوا  قالوا: ارجعوا إ
ولينظر كل منكم ما كان بينه وبني هللا من خبيئة سر، فيتوسل إىل هللا هبا، فحينما قام قائم منهم وقال: كان يل 

أجري... إخل، وقام الثاين وقال: كان يل أبوان... إخل، وقام الثالث وقال: كانت يل ابنة عم أحبها، إىل آخر احلديث، 
ء مع أحد من اخللق  ال، وهللا! ألهنم أيقنوا ابملوت، وعلموا يقيناً دون شك أنه فهل كان قيام أحدهم يشوبه شائبة راي

ال ينجيهم مما هم فيه سوى هللا، فلما حصل هذا اليقني منهم حتركت الصخرة شيئاً فشيئاً، ومن يقدر أن يزحزح 
العمرة واحلج آية وعربة ومنهج، الصخرة إال أبمر هللا. ودائماً نقول ملن جاء للعمرة أو احلج: يف كل نسك من أنساك 

فسعيك بني الصفا واملروة جتديد اليقني مع هللا، فإذا انب العبد شيء، توجه إىل هللا خالصاً خملصاً قلبه هلل، وهللا 
 أقرب إليه من حبل الوريد، فال شيء أقرب من فـََرج هللا؛ ألنه يقول للشيء: كن فيكون.

 
 

 معىن قوله: )وأن مع العسر يسراً(
 

قوله: )وأن مع العسر يسرا(، هو كما قال صلى هللا عليه وسلم: )لن يغلب عسر يسرين(، يقول علماء البيان: و 
 النكرة إذا تكررت فهي متعددة، واملعرفة إذا تكررت فليست متعددة، قال هللا: فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ 

تكرر، وهو نكرة، والعسر معرف أبل، فيكون تكراره ال يستوجب تعدده، ولكن [ فاليسر هنا م6-5ُيْسًرا ]الشرح:
اليسر ملا كان منكرًا كان تكراره يقتضي تعدده، وهبذا يظهر لنا عظمة هذا احلديث، ومدى داللته وآاثره، نسأل هللا 

 . ......تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وأن ميأل قلوبنا يقيناً ابهلل سبحانه وتعاىل
 
 

 اليقني مبا عند هللا سبب لسعادة العبد يف الدنيا
 
 
 

وجاء عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: وهللا! ال يكمل وال يتم يقني العبد حىت يكون يقينه مبا عند هللا 
يدك وتستعصي عليك أو أقوى مما يف يده، ويرد عند العوام مثل يقول: تضرب يدك، وتقسم لغريك! فلعلها تكون يف 



أتخذها يف حلقك وتكون غصة وترجع، ولكن ما كان عند هللا سوف أيتيك، و عائشة تقول ذلك عن جتربة، وعن 
عمل، إميان ويقني، كانت صائمة، وعندها قرص شعري فقط، فجاء مسكني يقول: اي آل بيت حممد! مسكني ابلباب، 

ليس عندي ما أعطيه، قالت: أليس عندك شعري  قالت: هو قرص فقالت عائشة لـربيرة : أعطي املسكني، فقالت: 
واحد لك لتفطري عليه، قالت: أعطي املسكني، وعند الفطور سريزق هللا، فراحت بريرة متشي خطوة، وترجع خطوة،  
كيف عند الفطور يرزق هللا  ما أعجبها هذا الكالم، وفرق بني بريرة وبني عائشة ، فأعطت املسكني وهي كارهة، 

جاء املغرب ومل أيت رزق هللا، فقامت عائشة تصلي، وقبل أن تفرغ من صالهتا، إذا بقارع يقرع الباب، وفتحت و 
بريرة وأخذت ما أعطيت، وملا سلمت أم املؤمنني، فإذا بشاة بقرامها مشوية، والقرام هو الذي تلف فيه الشاة من 

ريرة  ! قالت: رجل أهداه إلينا، وهللا! ما رأيته يهدي إلينا العجني، وكل بقااي أجزاء الشاة كاملة، قالت: ما هذا اي ب
قبلها قط، تعين: ما هي حبسب العادة، لكن حالة حادثة اندرة، لو كان ممن يهدي كل مرة، لقلنا: على حسب 

خري  العادة، لكن هذا مل أيت من قبل أبدًا، فأيقنت بريرة مبا قالت أم املؤمنني، وقالت هلا: اي بريرة ! كلي فهذا
قرصك، وهللا! ال يكمل يقني العبد حىت يكون يقينه مبا عند هللا أقوى مما يف يده، فأم املؤمنني كان يقينها فيما عند هللا 
أكثر من قرص الشعري الذي عندها، وهذا الواجب على كل مسلم؛ ألن الذي عند هللا حمفوظ، والذي يف يدك غسؤ 

اىل أن يرزقنا وإايكم اإلميان واليقني، وأن يفقهنا يف الدين، وأن يرزقنا وإايكم حمفوظ، وهللا سبحانه أعلم. أسأل هللا تع
حسن التوكل عليه، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )لو توكلتم على هللا حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو 

تتوكل على هللا سبحانه وتعاىل. مخاصاً، وتروح بطاانً(، ما عندها زراعة، وال مستودع، وال جتارة، وال شيء، ولكن 
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. ......

 
 
 احلديث العشرون -شرح األربعني النووية 

 
 شرح حديث: )إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل...(

 
رف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان ونبينا حممد صلى هللا احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أش

قيل: البدري: ألنه -عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري 
األوىل: إذا  رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن مما أدرك الناس من كالم النبوة -سكن بدراً 

 مل تستح فاصنع ما شئت( رواه البخاري . ......
 
 
 

 إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق
 
 
 



قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن مما أدرك الناُس( ابلرفع، ورواية أخرى ابلنصب: )إن مما أدرك الناَس( وفاعل )أدرك( 
األوىل. ومهما يكن فالرسول صلى هللا عليه وسلم خيربان أن يف األوىل: الناُس، ويف الثانية: ما ُحكي من كالم النبوة 
ومن هذا الكالم هذه  -أي: يف زمنه صلى هللا عليه وسلم-من كالم النبوة األوىل ما أدرك الناس أو أدركه الناس 

د املوت، واحلياء: العبارة: )إذا مل تستح( قيل: حبذف الياء وإبثباهتا؛ ألهنا إما من احلياء، وإما من االستحياء. احليا: ض
هو اخللق والغريزة، فمن أثبت ايًء يكون حذف الياء األخرى: استحييُت، ومن أثبت الياء يكون حذف الياء األوىل 

حلرف اجلزم )مل(، ومن حذف الياءين ومل يثبت شيئاً )من احلياء(. وقوله صلى هللا عليه وسلم هنا يشعر ابرتباط 
كناه من ذاك الكالم مما مل يُغري أو حُيرف أو يُبدل هذا الذي أخرب به صلى هللا عليه النبوات كلها، وأن مما وصلنا وأدر 

وسلم. ومن جانب آخر: احلديث يف مجلته حٌث على احلياء، وهو عند العلماء من أعلى األخالق ومكارمها وذروهتا، 
يع الرساالت، ويؤيد هذا ما صح عنه مما يُعطي لنا داللًة واضحة أن مكارم األخالق قدر مشرتك بني النبوات وبني مج

صلى هللا عليه وسلم من قوله: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق( هناك مكارم أخالق يف الرساالت األوىل، وهناك 
مكارم أخالق جاء هبا األنبياء املتقدمون، والرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا جاء يتمم ما جاء به من قبله. وإذا نظران 

حلث الشديد منه صلى هللا عليه وسلم على لزوم احلياء وهو قمة األخالق جند أن أهم ما يف سلوك املسلم إىل هذا ا
وأهم ما يف تعاليمه هو مكارم األخالق، ولذا املوىل سبحانه مع تكرميه لسيد اخللق صلى هللا عليه وسلم بكل أنواع 

[. وهكذا يقول 4ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ]القلم:التكرمي حينما وصفه سبحانه يف ذاته، وصفه بقوله سبحانه: وَ 
العلماء: من كرمت أخالقه، وحسن سلوكه، رمبا ترك املعاصي حياًء من هللا. ومن الناس من مل يعص هللا مروءًة، كما 

، وقد يرتك قال صلى هللا عليه وسلم: )نعم العبد صهيب لو مل خيف هللا مل يعصه( يعين: يرتك عصيان هللا حياًء من هللا
املعصية مروءًة وإابًء، كما جاء عن هند عند بيعة النسوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله: )وال يزنني(، قالت: 
)اي رسول هللا! أوتزين احلرة !( تستبعد وتستنكر، وال خيطر يف ابهلا أن احلرة األبية ترضى أن يعلوها رجل غري بعلها!. 

هي حفاظ األمم واألفراد. إمنا األمم األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا و دريد بن إذًا مكارم األخالق 
الصمة يف أول ظهور النيب صلى هللا عليه وسلم أرسل ولده من الطائف، وقال له: انزل إىل مكة وامسع من هذا 

ابلصدق يف الكالم، وبصلة األرحام،  الرجل الذي يذكرونه، واعقل يل ما يقول، فذهب ورجع وقال: اي أبت! إنه أيمر
وإبطعام الطعام، وأداء األمانة، وكذا وكذا، فقال: اي بين! إن مل يكن ديناً فهو من مكارم األخالق. إن مل يكن ما يقوله 
 ديناً بعث به من هللا ووجب اتباعه عليه طاعة هلل فهو مكارم أخالق ال يعيبها العقالء، ومجيع األداين مما وصل إلينا
تدعو إىل تلك األخالق الفاضلة، كما اتفقت مجيع الدايانت على احلفاظ على الضرورايت )الكليات( اخلمس: 

 الدين، والعقل، والنفس، والعرض، واملال.
 
 

 احلياء شعبة من شعب اإلميان
 

ديث يدل على وقوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا مل تستح فاصنع ما شئت( يقول العلماء على سبيل اإلمجال: هذا احل
أحد أمرين: األمر األول: إذا أردت أن تعمل شيئاً فانظر هل هذا العمل يستحى منه عند الناس أم ال  فإن كان ال 
يستحى منه عند الناس فاصنعه، أي: أنه حسن وليس قبيحاً، وهذا الوجه ضعيف. األمر الثاين: )إذا مل تستح( أي: 

اخلصلة وهذه الغريزة وهذا اخللق الفاضل، فحينئذ ال عليك، كأنه يقول:  إذا فقدت احلياء، وإذا مل يكن عندك هذه



: )إن هللا إذا أراد هالك عبد نزع  -وإن كان ضعيفاً -إذا مل يستح فحينئذ كل شيء ال يستنكر منه. وجاء يف حديث 
نه األمانة، وإذا نزع منه األمانة فال منه احلياء فال تلقاه إال مقيتاً ممقتاً أو بغيضاً مبغضاً، فإذا كان مقيتاً ممقتاً نزع م

تلقاه إال خائناً خموانً، وإذا أصبح خائناً خموانً نزع منه الرمحة، فإذا نزع منه الرمحة أصبح غليظاً مغلظاً، وإذا أصبح 
نه يف بيان غليظاً مغلظاً نزع من رقبته ربقة اإلميان فال تراه إال شيطاانً ملعنا( وإن كان احلديث ضعيفاً إال أهنم يذكرو 

نتائج عدم احلياء. إذًا احلياء هو رداء الكمال يف اإلنسان، ولذا جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )احلياء شعبة من 
اإلميان( وملا مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجالً ينصح أخاه يف احلياء يقول: أنت كثري احلياء وترتك العمل، كثري 

ه صلى هللا عليه وسلم: )دعه! إن احلياء ال أييت إال خبري(ويف رواية: )احلياء خري كله( . احلياء ويرتتب عليه كذا، فقال ل
نعلم احلديث العام: )احلياء بضع وسبعون شعبة أعالها قول: ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء 

إىل آاثره يف العبد فما هي  ويقال يف عالقة احلياء شعبة من اإلميان( واحلياء شعبة من بضع وسبعني شعبة، إذا نظران 
ابإلميان: إن حقيقة احلياء يف العبد أول ما جيب عليه أن يكون أشد حياًء من هللا، ولذلك يقول رسول هللا صلى هللا 

اء من هللا عليه وسلم: )استحيوا من هللا حق احلياء، قالوا: اي رسول هللا! إننا لنستحيي، قال: ليس ذاك، لكن االستحي
حق احلياء أن حيفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن يذكر املوت والبلى( فإذا حفظ الرأس وما حوى، فماذا 
حيفظ يف الرأس  حيفظ العني من أن تنظر إىل حمرم، وحيفظ األذن من أن تسمع إىل حمرم، وحيفظ اللسان من أن يغتاب 

اً حمرماً أو شراابً حمرماً، فإذا حفظ الرأس مبا فيه من أعضاء، وحفظ البطن أو يكذب أو يتكلم مبحرم، أو يتناول طعام
وما حوى، وهذا كناية عما يتبع البطن مما فيه من اتصال غري مشروع، وهكذا، ويذكر املوت والبلى، وإذا تذكر 

املوت وما وراء املوت املوت والبلى، وحفظ جوارحه من املعاصي فإنه حقاً يعيش على حذر مما بني يديه، وإذا تذكر 
عمل لليوم اآلخر. ومن هنا كان احلياء شعبة من اإلميان، ولذا جاء يف احلديث املتقدم: )اعبد هللا كأنك تراه، فإن مل 
تكن تراه فإنه يراك(وجاء يف احلديث عند الرتمذي أن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه وسلم الوصية فقال: )استحي 

من ذي املروءة من قومك( وقالوا: معىن ذلك: حقيقة احلياء من هللا أن ال يراك حيث هناك،  من هللا أشد مما تستحي
وأن ال يفتقدك حيث أمرك، أمرك ابلصوم فال يفتقدك يف الصيام، وتكون متفلتاً مع املفطرين، أمرك ابلصالة فال 

مال الناس ابلباطل فال يراك هتتك يفتقدك عندما يقول املؤذن: قد قامت الصالة، هناك عن السرقة، هناك عن أكل 
السرت وتسرق املال، فال يراك تغش وتدلس، وغرميك جاهل ومسكني ال يدري عن طرقك، أمرك بوفاء الكيل وهناك 
عن تطفيفه، فإذا جاءك رجل ال يعرف شيئاً إذا بك تستغل غشامته وجهالته، وتطفف الكيل وتبخس الوزن، ونسيت 

 أن عليك رقابة من هللا.
 
 
 

 قيقة احلياء من هللا تعاىلح
 

كما ذكروا عن اجلنيد رمحه -حقيقة احلياء من هللا: مراقبة هللا، وكما قالوا: أشد ما يكون احلياء لكي تشعر بذلك 
أن تتذكر نعم هللا عليك، وتنظر شكرك لنعم هللا، فإذا تذكر العبد ما أنعم هللا به عليه أواًل يف ذاته، نعمة بصره،  -هللا

عه، ونعمة ذوقه، ونعمة نطقه، ونعمة مشه، ونعمة بطشه وحركته، وكل ما أنعم عليه بذلك، فلينظر هل أدى ونعمة مس
شكر تلك النعم أم أنه قصنر يف شكرها  بل إنه جتاوز التقصري واستعمل نعمة هللا يف معصية هللا. أول ما يكون احلياء 



هللا عندك، مث بعد ذلك تفكر فيم صرفت هذه النعم،  أن تعرتف بنعم هللا عليك، وتقدرها يف نفسك، وتعظم عطاء
هل هي يف طاعة هللا، أم يف معصية هللا  وكما جاء احلديث: )أان واملأل يف نبأ عظيم، أخلق ويعبد غريي، أرزق ويشكر 

هل  سواي، خريي إىل العباد انزل، وشرهم إيلن صاعد(. إذًا: )إذا مل تستح فاصنع ما شئت( إذا أردت أن تفعل شيئاً 
هذا الفعل قبيح يستقبحه الناس، وصاحب املروءة واإلابء يستحي من الناس أن يفعل ما ينكرونه عليه  إذًا احلياء يرد 

الشخص، فإذا نزع منه قناع احلياء مل يبق فيه خري، فرمبا احليواانت تكون أشد امتناعاً منه. وعلى هذا يكون هذا 
م؛ ألن تعاليم اإلسالم إما أمر بفعل واجب أو مندوب، أو هني عن أمر احلديث كما قيل: يشمل مجيع تعاليم اإلسال

حمرم أو مكروه، وإذا كنت تفعل شيئاً حمرماً أو مكروهاً هذا فعل يستحى منه، فإذا كنت ال تستحي فإنك ستفعل كل 
 ما حرم هللا وتقصر يف كل ما أوجب هللا عليك.

 
 
 

 قوله: )فاصنع ما شئت( للتهديد
 

 عليه وسلم: )فاصنع ما شئت( هل هو لإلابحة يف أن يصنع كل شيء  ال، إمنا هو على سبيل الوعيد قوله صلى هللا
[ ابختياركم! الذي يريد أن يؤمن 29والتهديد كما يف قوله تعاىل: َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر ]الكهف:

 النار، هل هذا ختيري أو هتديد  يكون هتديدًا. فلنفسه، والذي يريد أن يكفر فعلى نفسه ومآله إىل
 
 

 احلياء فضل من هللا وهبة
 

وهنا مبحث يبحثه علماء األخالق والشريعة، فعلماء األخالق يقولون: ما هو احلياء  وهل هو مكتسب أو موهوب  
ذلك أن أصله هبة  ومعىن )مكتسب(: يتخلق به اإلنسان حىت يصبح خلقاً له، أو موهوب هبة من هللا، والتحقيق يف

من هللا، ولكن العبد يزكيه وينميه ابكتسابه، أي: ابحلفاظ عليه وابلتأدب والتعلم. وأكثر خصال األخالق هبة من 
هللا، ويف احلديث: )عودوا أبناءكم الرب فإن الرب عادة( إذا مل يكن ُخلقاً لإلنسان وأخذ يتعود عليه انطبع فيه، كأن 

جاء وعاشر كرماء وتعود منهم البذل قد جياريهم جماملًة وحياًء، مث مع طول الزمن يصبح كرمياً يكون إنساانً خبياًل فإذا 
مثلهم، وهكذا الشخص قليل احلياء إذا خالط من هو أشد حياًء منه وعاشر من هو أحسن منه، فقد جيامل 

إىل املدينة ابدروا ابإلسراع  ويكتسب اخللق مع طول الزمن فيصبح احلياء خلقاً له. وهكذا ملا جاء وفد عبد القيس
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتركوا رواحلهم وأوعيتهم وأمتعتهم، وكان أمريهم أشج عبد قيس وكان رجاًل عاقالً  
كيساً، أتىنن وقام على رواحل القوم وعقلها، وقام على أمتعتهم ومجعها وحفظها، وجاء إىل عيبته وأخرج ثياابً نظيفة 

السفر، وجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بثياب حسنة ميشي بتؤدة، فلما رآه النيب صلى هللا عليه  وغرين ثياب
وسلم أفسح له جبواره، وقال: )هاهنا اي أشج !( وهم معذورن؛ ألهنم ميشون مسرية شهرين على أمل أن يروا رسول 

 أسرعوا للقاء النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو بعقله هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما وصلوا املدينة ما طاقوا صربًا حىت
وحلمه وصل واحلمد هلل، فأفسح له صلى هللا عليه وسلم جبواره وقال: )ها هنا، مث قال: إنك رجل فيك خصلتان 



هل  حيبهما هللا ورسوله: احللم واألانة، فقال: اي رسول هللا! خلق ختلقت به أم جبلة جبلين هللا عليهما ( سؤال لطيف،
هذا ُخلق اكتسبته ابلتخلق والتعود وأدب قومي إيلن أو جبلة جبلين هللا عليها  قال: )بل جبلة جبلك هللا عليها، 
قال: احلمد هلل الذي جبلين على ما حيب هللا ورسوله(. ولذا أيها اإلخوة! مما جاء عن علي رضي هللا تعاىل عنه أنه 

ر املساواة( هللا سبحانه وتعاىل ما أعطى خملوقاً أكثر من خملوق، كيف قال: )إن أعطيات هللا خللقه مجيعاً على قد
وفيهم الغين والفقري  قال: ال. إن األخالق أرزاق، فإذا منح إنساانً غىًن مبال ومل مينح اآلخر قد يعوض ذاك قليل 

اجلنة، أو بعمل يدخلين املال وافر األخالق، ولذا يف احلديث هناك يف السؤال: )مرين أبمر اي رسول هللا! يدخلين 
اجلنة، أو حيبين هللا ورسوله، قال: ازهد يف الدنيا حيبك هللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس، واستغن عمن شئت 
تكن أمريًا، واحتج ملن شئت تكن أسريًا( الشخص إذا كان مولعاً بشيء ال يستطيع أن يستغين عنه، وإذا افتقد ذلك 

ل أو كثر مهما كان، وإذا استغىن عن كنوز العامل واستغىن عن امللوك كان ملكاً بينهم. إذًا: الشيء كان أسريًا له، ق
الغىن ابملال أمر نسيب، ولذا يقول علي رضي هللا تعاىل عنه: لو نظرت يف أعطيات هللا لعباده لوجدهتم متساوين، إن 

وإن نقص يف عياله زاد يف هدوء ابله وعقله  نقص على هذا يف ماله زاد يف صحته، وإن نقص يف صحته زاد يف عياله،
وحلمه وطمأنينته، وإن نقص من هذا أو ذاك زاد يف توفيقه لعمل اخلري، ولو مجعت كل ما أعطى هللا العبد جبميع 

معانيه ومجعت غري ذلك يف غريه لوجدهتا متقاربة. إذًا: األخالق أرزاق، فكما يرزق هللا العبد مااًل وفريًا، كذلك يرزق 
لعبد خلقاً واسعاً، وكما جاء عن علي رضي هللا تعاىل عنه: )إنكم لن تسعوا الناس أبموالكم، فسعوهم أبخالقكم( قد ا

تسع الدنيا كلها مبكارم أخالقك، تلقى كل واحد بوجه طلق، وختاطبه أبسلوب حسن، وتعده خريًا، فيتقي منك 
جزت عن هذا. يذكرون عن معاوية رضي هللا تعاىل بذلك، ولو أردت أن تُعطي مجيع الناس وترضيهم من مالك لع

عنه: )أنه جاءه أعرايب وقال: اي أمري املؤمنني! صل الرحم الذي بيين وبينك، قال: أنت لك رحم معي  قال: نعم، 
قال:  -رحم آدم وحواء جيمع بيين وبينك ألسنا كلنا من حواء وآدم-قال: وأي رحم هذه  قال: من آدم وحواء 

نه لرحم كرمي وحق له الصلة أبشر، وأخذ وكتب خلازنه كتاابً ودفعه إليه وقال: اذهب إىل بيت املال نعم، وهللا إ
يعطيك صلة الرحم، فذهب ومعه خطاب من أمري املؤمنني، فلما فتح اخلازن الكتاب قال: مرحباً، وجاء وأعطاه 

طاب أمري املؤمنني، قال: أعطين الكتاب، درمهاً واحدًا، قال: عجيب! أمري املؤمنني يصل رمحه بدرهم! قال: هذا خ
أخذ الكتاب ورجع إىل معاوية ، قال: اي أمري املؤمنني! تصل رمحك بدرهم واحد! وقال: اي أخا العرب! وهللا لو 

وصلت هذه الرحم اليت بيين وبينك جلميع الناس ما بقي يف بيت املال درهم( فهل معاوية يستطيع أن يصل الناس 
ع، ولكن بكلمة طيبة قد يسعهم، وكما قال: )لو كان بيين وبني الناس شعرة ما انفصلت، إن شدوا ابملال  ال يستطي

أرخيت، وإن أرخوا شددت(، املالينة يف املعاملة، واجملاملة يف املعاملة، وليس من ابب النفاق ولكنه اجملاملة واملسايرة 
 وفرق بينهما بعيد. ......

 
 

 احلياء كله خري إال ما استثين
 
 
 



علماء الشريعة يقولون: احلياء خري كله إال يف مسائل، وهي: إن هناك من األمور ما ينبغي أال يرتكه اإلنسان وال 
يقول: أستحي أن أفعله، فإذا رأى منكراً من شخص وله مقومات تغيري املنكر، وعلى ما بنين صلى هللا عليه وسلم 

ع هذا وال ذاك، فإذا رأى منكرًا ورأى إنساانً ذا هيئة يقول: ابللسان ملن يقدر على ذلك، وابلقلب ملن ال يستطي
أستحي أن أكلمه، ليس هذا حمل احلياء ولكنه الضعف، وكذلك قالوا يف طلب العلم كما جاء يف األثر: إن ديننا هذا 

، يتكرب أن يسأل ال ينفع فيه أمران: احلياء والكرب، ولذا قالوا: اثنان ال يتعلمان أبدًا: مستٍح ومتكرب -يعين العلم-
فال حيصل على علم أبدًا. ولذا روي عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: )نِعَم النساء نساء األنصار، مل 
يكن مينعهن احلياء أن يسألن يف أمور دينهن(. وهكذا كما جاء عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما، له صاحب قال 

حاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة كثر ابملدينة، قال: أترى أن الناس أييت له ابن عباس : هلمن جنمع أ
عليهم وقت وحيتاجون إليك اي ابن عباس  ! يقول ابن عباس : فرتك ومضيت(. وجاء عنه رضي هللا تعاىل عنه أنه  

تاجه، وذلك يف موقفني: املوقف األول: كان جيمع بني األمرين، احلياء بتوقري العلماء، واحلياء يف ترك السؤال فيما حي
يقول: )إنه رأى رجالً مسع عنده حديثاً لرسول هللا، وخرج الرجل من املسجد بعد صالة الظهر، يقول ابن عباس : 
فتبعته واستحييت أن أوقفه يف الطريق، ومضيت خلفه لعله إن وصل بيته يلتفت وراءه فرياين، قال: فوجل البيت ومل 

ب، فجلست عند الباب أنتظر خروجه أو خروج صبية له، فلم خيرج أحد، وأخذ الرتاب يسفي عليه يلتفت ورد البا
فتغطى بردائه، إىل أن خرج الرجل لصالة العصر، فوجده فقال: ابن عباس ابن عم رسول هللا على ابب بييت! هالن 

 ! قال: حديث مسعته عنك هو كذا آذنتين فأتيتك، قال: العلم يؤتى إليه وال أييت، ما حاجتك اي ابن عم رسول هللا
وكذا، قال: نعم(. املوقف الثاين: يروي الذهيب يف ترمجة زيد بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه: ) أنه ركب ذات يوم وجاء 
ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه فأخذ بركاب زيد ، فقال زيد : تنح اي ابن عم رسول هللا! عن الركاب، قال: هكذا 

ل مع علمائنا، فقال زيد : أخرج يدك اي ابن عباس ! فأخرج يده فأخذها زيد وقبلها، وقال: هكذا أمران ُأمران أن نعم
أن نفعل مع آل بيت رسول هللا (. يهمنا يف هذا توقري ابن عباس للعلماء، وهكذا طالب العلم وجب أال يستحي يف 

ار عجزهم، وال اإلتيان ابملعضالت واأللغاز، طلب العلم، ولكن مع توقري العلماء وليس مع جتهيلهم، أو قصد إظه
ال، إمنا يريد العلم واالستفادة وحيصل على ما حصل عليه هذا الشيخ أو ذاك. وهكذا أيها اإلخوة! يتبني لنا من هذا 

احلديث على إجيازه من معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم فيما أعطي من جوامع الكلم، وما أعطي من مكارم 
هذا احلديث املوجز: )إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت( وقالوا يف  األخالق يف

أي: مع -حقه صلى هللا عليه وسلم: لقد كان يف احلياء الغريزي أشد حياًء من البكر يف خدرها، ويف احلياء املكتسب 
أن مينع، أما إذا رأى انتهاك حرمات هللا غضب لذلك،  ما سئل شيئاً إال وأعطاه حياء من -الناس ومعامالت الناس

وال يقبل ألحد كالماً يف هذا، وهذا هو املقياس يف هذا احلديث وابهلل تعاىل التوفيق. وصلى هللا وسلم وابرك على 
 عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. ......

 
 

 األسئلة
........ 

 رق بني اخلجل واحلياءالف
 



السؤال: ما الفرق بني اخلجل واحلياء  اجلواب: أقول: اي إخوان! وخاصة طلبة العلم من أراد أن يعرف حقائق 
مفردات األخالق فلريجع إىل ابن مسكويه يف كتابه: فلسفة األخالق. اخلجل والوجل متضادان؛ الوجل اخلوف، 

ون للنساء، ولذا اخلجل للرجال ليس ممدوحاً، خبالف احلياء، فإنه من واخلجل احلياء من كل شيء، واألكثر ما يك
الغرائز واألخالق الفاضلة. فاحلياء ميكن أن يراعي فيه اإلنسان اإلقدام واإلحجام، ولكن اخلجل ال يتملك املرء فيه، 

أشد ضعفاً من هو  -كما يقولون-واحلياء قابل للمقياس العقلي، أما اخلجل فال يقبل ذلك، فالشخص اخلجول 
الشخص الذي يقال فيه حيي؛ ألن الذي يستحي أييت يف أوقات وهو أشد ما يكون قوة وجرأة، خبالف الذي خيجل، 

اخلجل ضعف شخصي ولكنه يف النساء كمال. إذًا: هناك فرق بني اخلجل واحلياء فيكون دقيقاً جدًا وهو: أن 
قد يستحي ويقف عند حيائه، وقد يتخطى حواجز هذا احلياء اخلجول ال ميلك من نفسه تصرفاً، ولكن احلياء صاحبه 

فيما هو واجب عليه، وهللا تعاىل أعلم. فالذي أشران إليه أن احلياء قسمان: قسم مذموم وقسم ممدوح، وأشران إىل أن 
ة املذموم هو الذي مينعك من فعل واجب عليك. فبعض الناس خيرج عن بلده وأييت إىل بلد غري مسلم ويرى الساع

يف يده، ويعلم أنه قد حان وقت الصالة، وهو عنده زمالؤه يف منتزه أو يف بيت أو يف مكان وعنده اآلخرين يستحي 
أن يؤذن ويقيم ويصلي، ملاذا  مسعنا مبن يفعل هذا، وأي شيء هذا! يقول: أستحي، اي سبحان هللا! تستحي أن تؤدي 

فت حماضرًا أسبوعاً كامالً. وكذلك يدخل املطاعم حنو ذلك، حق هللا  قد تكون صالتك هذه أقوى فعالية مما لو وق
وتقدم له األطعمة واألشربة ويستحي أن ميتنع مما حرم هللا، خيشى أن يُقال: متخلف! رجعي! اي سبحان هللا! إذا 
 متسك اإلنسان بدينه يقال: متخلف ورجعي! نعم رجعي عن هذا التيار الفاسد. ومن عجب أيها اإلخوة! أن أولئك

القوم إذا وجدوا مسلماً متمسكاً بدينه وامتنع عن تلك احملرمات تديناً كان أعظم ما يكون يف نفوسهم. وابملناسبة كنا 
مرة يف رحلة على طائرة فرنسية يف إفريقيا مع الشيخ رمحة هللا تعاىل علينا وعليه، وكان مدة الرحلة ثالث ساعات، 

ساعات، معىن ذلك ستنزل بعد طلوع الشمس، وكنا متوضئني، فقلت  فأقلعت قبل الفجر بربع ساعة، واملدة ثالث
للشيخ: ماذا نفعل  أنتم املالكية تقولون: ال تصح الصالة إال على شيء متصل ابألرض، أترتك الصالة يف الطائرة؛ 

لت:  ألهنا غري متصلة ابألرض أو تصلي اآلن على خالف املالكية  قال: ال، أصلي وأان على مذهب املالكية، ق
كيف ! قال: إن الطائرة متصلة ابألرض بواسطة اهلواء؛ ألن الفراغ الذي بينها وبني األرض مملوء ابهلواء واهلواء هو 
الذي يرفعها، فقلت: احلمد هلل! هل نؤذن  قال: يكفي أن نقيم الصالة، فقمنا نصلي عند الباب، وملا رأوان وهم 

الً ابلفراش الذي يتغطى به الركاب وفرشوه لنا، وصلينا الصبح فرنسيون عند ابب الطائرة وهي كبرية جاءوا حا
مجاعة، مث جاء وقت اإلفطار فإذا مبا قدموه شكل غريب، وليس فينا من حيسن اإلجنليزية إال بعض الكلمات، فسألنا 

ب وقت أحدهم، فإذا هو حلم اخلنزير فقلنا له: خذه، فقال: مسلم! فقلنا: نعم، فأصبح خجاًل من نفسه، ويف أقر 
مجع كل األطعمة اليت أمامنا كلها وذهب هبا، وجاء بفطور جديد ليس فيه ميتة، فهل نستحي وأنكل حلم خنزير 

أمامهم  هل نستحي ونرتك الصالة  لقد كان أداء صالتنا تلك، وامتناعنا عن ذاك الطعام خريًا عظيماً، يقول الشيخ 
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم رمحه هللا: هذا املوقف مكننا من العمل آبية من كت اب هللا بني السماء واألرض: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

[ فهل نقول: استحينا ونقول: مسلمني وأنكل  يعين: إذا وقع لبعض األشخاص ظرف ما أمام 3اخْلِنزِيِر ]املائدة:
لناس وال تستحي من هللا! زمالء أو أمام أصدقاء أو أمام غرابء، فإنه أيكل ويشرب ويستحي منهم، تستحي من ا

سبحان هللا العظيم! وهناك أشياء عديدة من هذا القبيل ال ينبغي لإلنسان أن يقول: استحيت، ال وهللا ليس حياء 
ولكنه خور وضعف. إذًا: احلياء منه املذموم ومنه املمدوح، احلياء املمدوح أنك تستحي أن أتكل وأنت متشي يف 

، ويذكر بعض العلماء أن شخصاً دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطلب الطريق، ما الذي منعك  احلياء



ماء يشرب، فسرته النيب صلى هللا عليه وسلم حىت يشرب، قالوا: )ما هذا اي رسول هللا ! قال: هؤالء قوم يستحون( 
قولون: الذي أيكل أمام الناس إىل هذا احلد، وكان يوجد مجاعة يف موريتانيا أو يف أفريقيا ال أيكلون أمام الناس، وي

هذا )دهنيس(، الذئب هو الذي أيكل أمام الناس، أما اآلدمي الذي أيكل أمام الناس ويرونه فهذا ليس من املروءة، 
قد يكون هذا األمر زائدًا عن العادة، لكن العلماء رأوا أبن الشخص إذا كان ال يبايل بصغار األمور قد يتدرج إىل  

ستحي من صغارها ما ميكن أن يعمل األشياء الكبار، اآلن لو يف جيبك تفاحة تقدر خترجها كبارها، وإذا كان ي
وأتكلها أمام الناس! هل هو حرام، سواء كانت حارة أو مرة أو ماحلة  ال، ما الذي مينعك أن أتكلها أمامنا اآلن  

 واحلياء املذموم، وهللا أعلم. احلياء، فهذا هو احلياء املمدوح، ويكفي هذا القدر يف بيان احلياء املمدوح
 
 
 
 

 الفرق بني اجملاملة والنفاق
 

السؤال: ما هو الفرق بني اجملاملة والنفاق  اجلواب: هناك كتيب لـابن رجب يتحدث عن هذا املوضوع، واجملاملة 
عرة، فاجملاملة م( يف النادي يف الرايض، واحلقيقة أن بني اجملاملة والنفاق ش71والنفاق قضية كانت أثريت يف عام )

هي: أن تفعل شيئاً قد ال يكون يف مرادك، والنفاق: هو أن تظهر خالف ما تبطن، ولكن النفاق لؤم وخسة وضعف 
يف املنافق؛ ألنه عجز أن يظهر ما يف ابطنه، ولكن اجملاملة قد تكون مع القدرة ومع السعة، وتكرم من ال تريد أن 

إىل مكارم أخالقك أنت ال إىل ما يستحقه هو. إذاً: اجملاملة تكون يف تكرمه، لكن تكرمه كرماً منك أنت، تنظر 
موقف القوة والقدرة، وجتامل من هو أضعف منك، أما النفاق فيكون مع الضعف واللؤم، ومع إرادة املضرة، وفرق 

 كالشعرة، فاملؤمن جيامل لكن ال ينافق، وهللا تعاىل أعلم.  -كما قلت-بينهما 
 
 
 
 ملختلعة أثناء العدةعدم صحة مراجعة ا

 
السؤال: امرأة خالعت زوجها، وأعطته املال، هل يصح له أن يراجعها أثناء العدة  اجلواب: امرأة خالعت زوجها، 

ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ ]البقرة: [ فطلبت منه أن ينزع هذا 187مبعىن: خلعت نفسها منه، كان يلبس ثوابً: ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـْ
نع، فأعطته املال لينزع هذا اللباس وانتزعت منه لباسها على عوض، وحصلت املفارقة ابملخالعة مقابل اللباس فامت

عوض، فعليها أن تعتد، حىت إذا خرجت من عدهتا كان هلا حق أن تتزوج غريه، وهو ال حيق له أن يراجعها، أي: ال 
رجاع طواعية، ولكنه يعترب خاطباً من اخلطاب حيق أن يقول: راجعتك لعصميت؛ ألهنا دفعت ماالً فلم يبق له حق اإل

بعد انتهاء العدة، فمن حقه أن يرجعها إليه إذا رضيت بعقد جديد. مث نقول: كم عدة املختلعة  هناك من يقول: 
حيضة، واجلمهور على أهنا ثالث حيضات، وبعد أن حتيض حيضة إذا أراد أن يرجع إليها خيطبها كما خطبها زيد 

إذا رضيت على صداق جديد، وهل يعقد عليها العقد اجلديد وهي مل تكمل عدهتا ثالث حيضات وعمرو وينكحها 



أو ال يعقد  ماذا تقولون  سبحان هللا! هذه من البدهيات، املرأة ألي شيء تعتد من زوجها  لنعلم هل هي حامل 
ء األول وسيكون صاحب فيكون احلمل منه أو ليست حبامل فتتزوج غريه أليس كذلك  فإذا كان هو صاحب املا

املاء الثاين، إذًا ال حاجة إىل عدة، له أن يعقد عليها بعد أن طلقها ولو بيوم أو يومني أو أبسبوع أو بشهر أو أبكثر 
 أو أبقل، فليس هناك وجوب إكمال العدة؛ ألهنا تعتد منه إليه، ليس هناك حاجة إىل العدة.

 
 
 

 دنيويةالدعوة إىل وحدة األمة وإزالة الفوارق ال
 

السؤال: مىت تزال احلواجز ومتنع وترفع الفوارق بني العامل اإلسالمي كله ونرجع إخواانً أمة واحدة على كتاب هللا وسنة 
رسوله  اجلواب: هذا السؤال جييب عنه واحد أو العامل اإلسالمي كله مسئول عن هذا اجلواب  العامل اإلسالمي كله 

ة، نرجع إىل كتاب هللا! كل إنسان يقدر يقول هذا الكالم، ولكن احللول مسئول عن هذا، وليست املسألة نظري
وأستغفر هللا من  -اإلمجالية ال توصل إىل نتيجة أبدًا، هناك عوائق شديدة هل ميكن أن تزال أم ال  وأان أقول: أقرتح 

العامل عليه لوصلوا، ولنأت لو صدق العامل اإلسالمي يف العودة إىل الوحدة لوصلوا، وهناك ُسلم لو تدرج  -كلمة أان
اآلن إىل وزارات الرتبية والتعليم فنوحد مناهج التعليم اإلسالمي يف العامل اإلسالمي، العامل العريب واإلسالمي يدرس 
اللغة العربية أو ال  نوحد املناهج، الفقه نوحد املناهج، احلديث نوحد املناهج، التفسري! كل الدروس اإلسالمية اليت 

ملعاهد واجلامعات جنعلها موحدة، أظن هذه ما فيها خسارة على الناس بشيء. مث ننتقل خطوة اثنية حنو تدرس يف ا
التعرفة الربيدية، فنجعل بريد العامل اإلسالمي كله بريدًا واحداً، كذلك اجلمارك ووزارات الصحة يكون فيها تبادل 

توحيده فيما بني األمم يوحد، مث توحيد للجيوش، وهذه العالجات، وتبادل املرضى والدكاترة واخلربات، وكل ما ميكن 
آخر خطوة تكون. فممكن أن تكون هناك خطوات، ولكن أقول: إذا مل يكن هذا وبقي كٌل على ما حتت يده فليكن 

توحيد الوزارات اخلارجية، السياسة اخلارجية تكون موحدة، إذا كانت هناك قضية لدولة مسلمة يتبناها اجلميع، 
وهنا اجلميع، إذا عرضت القضااي يف جممع دويل يكون التصويت للجميع، إذا تقاربوا يف وجهات نظرهم يف ويكافح د

األمور العملية أعتقد أهنم على ُسلنم التقارب سيلتقون عند نقطة هنائية فيما يرضاه اجلميع، وهذا اجمللس الذي أنشئ 
ل وأصبحت كأهنا بلد واحد  هذه التجربة موجودة أو يف دول التعاون اخلليجي، أليست هذه جتربة بني جمموعة دو 

ال  اآلن هناك جتربة جديدة، وهي يف طريق خطواهتا األوىل أظنكم تعرفوهنا وتسمعون عنها، وحنن ننتظر حىت تربز إىل 
 الوجود إن شاء هللا.

 
 

 حكم تقبيل أيدي الوالدين والعلماء
 

اجلواب: اتفق اجلميع على جواز تقبيل الوالدين والعامل الذي  السؤال: ما حكم تقبيل اليدين للوالدين والعلماء 
تستفيد منه وما عدا ذلك ال، و زيد بن اثبت ملا قبنل يد ابن عباس ؛ ألنه حرب األمة، ولصلته برسول هللا صلى هللا 



لعلم والنسب عليه وسلم ومل يُقبنل زيد كل شخص قريب لرسول هللا، وإمنا قبنل ابن عباس ؛ ألنه مجع الفضيلتني ا
 الشريف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 
 
 

 احلديث احلادي والعشرون -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )قل آمنت ابهلل مث استقم(
 
...... 
 

 حرص الصحايب على طلب النصيحة من النيب عليه الصالة والسالم
 

ة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصال
ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. ] عن أيب عمرو وقيل: أيب عمرة سفيان بن عبد هللا رضي هللا 

، مث استقم( عنه قال: )قلت: اي رسول هللا! قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحدًا غريك، قال: قل: آمنت ابهلل
رواه مسلم [. إن هذا احلديث املبارك الذي فيه اجلواب عن هذا السؤال احلكيم يعتربه العلماء جامعاً شامالً ملهام 
اإلسالم، وإنه لتظهر فيه حكمة وحصافة ولب السائل رضوان هللا تعاىل عليه، وهو أبو عمرة سفيان الثقفي ، وهو 

لسؤال ليتعلم، ويقول اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا: السؤال نصف العلم، أو من ثقيف من سكان الطائف، يسأل هذا ا
هو العلم، ويقال: تعلم كيف تسأل كما تتعلم كيف تستمع، والسؤال ينبئ عن عقل صاحبه. فهذا الصحايب اجلليل 

رسول من عند هللا  أتى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )اي رسول هللا!( يستحضر يف نفسه أن املسئول أمامه هو
ال ينطق عن اهلوى، ويستحضر يف نفسه أن املسئول أمامه قد أويت جوامع الكلم، ويستحضر يف نفسه أن املسئول 
أمامه مبلغ رسالة هللا خللق هللا، فهو النرباس، وهو القدوة، وهو السراج املنري الذي يضيء للخلق سبيلهم، يستحضر  

ول هللا! قل يل(، وهذا السؤال له ولغريه ممن يبلغه. قال: )قل يل يف اإلسالم( ال كل تلك املعاين حينما قال: )اي رس
يف الدنيا ومتاعها وزخرفها، وال يف السلطة وعزهتا، وال يف منصب وجاهه، ال، بل يف اإلسالم، كان اإلسالم ممتزجاً 

قوة إخالصه، وحسن  بدمائهم، وأصبح يسري يف عروقهم، وأصبح هو ديدهنم ومقصدهم، وهذا مما ينبئ عن
مقصده، وشدة تيقظه ملا يسأل عنه، فاإلسالم به عزة اخللق، وفيه سعادة الدنيا واآلخرة. والسائل يعلم يقيناً أن 

الرسول جاء برسالة اإلسالم، وقد نفض الدنيا عن يديه، وقال: )أنتم أعلم بدنياكم مين( ، فليسوا يف حاجة إىل توجيه 
ه املسلم والكافر، وقد يكون الكافر أشد حذقاً يف أمور الدنيا من املسلم، وقد توصل فيها، أمر الدنيا يستوي في

الكافر يف أمور دنياه إىل خمرتعات، وإىل مستحداثت، وإىل مستجدات مل يصل إليها املسلم حىت اليوم، والدنيا مبناها 
تم ابإلسالم، والسؤال عن اإلسالم، وال على التجارب، فطاملا يوجد فكر وجتربة توجد نتائج تقدمية، ولكن السائل يه



ميكن أن جياب عليه إال من طريق الوحي، ولذا قال: )اي رسول هللا! قل يل يف اإلسالم(، واإلسالم إذا انفرد يشمل 
اإلميان، فمراده: الرسالة اليت محلتها وبلغتنا إايها. قوله: )قواًل ال أسأل عنه أحداً بعدك( ومن بعد رسول هللا يسأل  

من بعد رسول هللا يستطيع أن جييب  ومن بعد رسول هللا ميلك أن يزيد على جواب رسول هللا  ال أحد. قال: )قل و 
يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحدًا بعدك أحدًا غريك(، علم أنه ال يوجد غري رسول هللا أعلم بدين هللا، فهو يطلب 

كال وال لبس وال غموض وال خفاء، ومن بعد رسول هللا أويت اإليضاح، ويطلب التفصيل، ويطلب البيان، بال إش
جوامع الكلم  فهو أفصح العرب صلى هللا عليه وسلم. عرف السائل كيف يكيف سؤاله مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وجند الرسول صلى هللا عليه وسلم قدر للرجل سؤاله، وعرف حقيقة حاله، وأجابه اجلواب الذي ال 

ه أبداً، ولو اجتمع اخلالئق كلهم ما استطاعوا أن يضيفوا إىل هذا اجلواب حرفاً واحدًا، وكان اجلواب على يوجد مثل
مقتضى سؤال السائل من اإليضاح والشمول والبيان واملعرفة والتوجيه، فقال: )قل: آمنت ابهلل، مث استقم(، كلمتان: 

)قل: هللا ريب، مث استقم(، ذكر بعض العلماء زايدة: أنه  )آمنت ابهلل( وحرف العطف )واستقم(، ويف بعض الرواايت:
سأل أيضاً: )ما أشد ما ختافه علين اي رسول هللا ! فأخرج صلى هللا عليه وسلم لسان نفسه وأمسكه بيده وقال: 

 أمسك عليك هذا(.
 
 
 

 حسن جواب الرسول عليه الصالة والسالم وبالغته وحكمته
 

، ونتكلم فيه من جهتني: جهة منهجية، وجهة موضوعية. أما اجلهة املنهجية فهي نرجع إىل هذا احلديث على إجيازه
تطابق اجلواب مع السؤال، ليشبع رغبة السائل ويكفي حاجته، بكل وضوح وبيان، وبكل مشول واستغراق، وليس 

ابهلل( فالقول  ذلك إال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أما الناحية املوضوعية فنجد هذا الرتتيب: )قل: آمنت
يقتضي مقول، وكأنه صلى هللا عليه وسلم أيمره أن ينطق قائالً قوالً مسموعاً )آمنت ابهلل(، ومل يقل له: آمن ابهلل مث 
استقم؛ ألنه لو قال: آِمن ابهلل، فاإلميان ابهلل داخل القلب؛ ألن اإلميان التصديق، ولكن عمل القلب وحده ال 

ان املعرب عن إميان القلب، ولذا قال له: )قل: آمنت ابهلل(، وقال هللا: َوَمْن َأْحَسُن يكفي، فالبد معه من نطق اللس
[، وما قال: وكان من املسلمني، بل قال: 33قـَْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ]فصلت:

نَي(( ليشهد العامل عليه، وليشرتك اللسان يف اإلميان. وهنا وقفة: هل السائل غري مؤمن  هو ))َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلمِ 
يقول: اي رسول هللا! ويقول: قل يل يف اإلسالم، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم أعطاه جواابً مكتمل اجلوانب، مل 

 إضافة، وال إىل إحلاق، وال إىل إتباع، وال إىل حيل فيه على متقدم وال غائب، بل أعطاه اجلواب مكتماًل ال حيتاج إىل
إحالة، كأنه يرسم له منهجاً من جديد، ليكون جواابً له ولغريه، ولو وصل هذا احلديث إىل أي إنسان يعقل فهو موجه 

 .له، وإن كان مؤمناً جدد إميانه، لقد كان صلى هللا عليه وسلم يتوب إىل هللا يف اليوم مائة مرة، جيدد ذكر هللا
 
 
 
 



 معىن قوله: قل: )آمنت ابهلل(
 
 

قال: )قل: آمنت ابهلل(، اإلميان لغة هو: التصديق، أي: أن يصدق القلب مبقتضى اخلرب، ولكن اإلميان يف اصطالح 
الشرع: تصديق القلب، ونطق اللسان، وعمل اجلوارح، فقوله: )قل: آمنت ابهلل(، اإلميان ابهلل هو: التصديق ابهلل، 

ا يستحقه يف ذاته، ومبا جاء عن هللا، ومن اإلميان ابهلل اإلميان برسول هللا؛ ألنه جاء برسالة من عند هللا، وبوجوده، ومب
ومن اإلميان ابهلل اإلميان بيوم القيامة؛ ألن هللا أخرب به، واإلميان بيوم القيامة إميان ابجلنة والنار، واإلميان ابجلنة والنار 

إلميان اإلميان ابجملازاة على اإلحسان إحساانً، وعلى اإلساءة عقوبة، فاإلميان ابهلل إميان ابجلزاء واحلساب، فمن ا
يقتضي اإلميان بكل ما جاءان به رسول هللا من عند هللا. فهذه اجلملة األوىل تتضمن كل ما يتعلق ابلعقائد، وتتضمن 

واحلج؛ ألن هللا هو الذي فرضها، فإذا آمنت االلتزام أبركان اإلسالم، وتتضمن االلتزام ابلصالة، والصيام، والزكاة، 
ابهلل قمت بكل ما أمرك به هللا، وهذه أركان اإلسالم، وإذا آمنت ابهلل آمنت بكل ما أخرب به هللا، وأركان اإلميان: 

رك هلل، اإلميان ابهلل، ورسله، ومالئكته، وكتبه، وابليوم اآلخر، وابلقدر خريه وشره، إذا آمنت ابهلل كنت حقاً مسلماً أم
وهنا قدم صلى هللا عليه وسلم أواًل اإلميان ابهلل، مث أتى حبرف العطف )مث( الذي يفيد الرتتيب والتعقيب، ما قال: 
قل: آمنت ابهلل واستقم، وما قال: قل: آمنت ابهلل فاستقم، بل جاء بثم، والبعض يقول: إن مث للرتتيب والرتاخي، 

سلوب هذا احلديث يف قوله: )قل: آمنت ابهلل(، فإذا استغرقت كل جوانب وهنا ليس املراد الرتاخي، وتظهر قوة أ
اإلميان ابهلل فاستقم، فكأن عملية اإلميان ابهلل حتتاج إىل فرتة ترٍو وتريث واستجماع وجتميع وإدراك لكل ما يقتضي 

 اإلميان ابهلل.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قوله: )مث استقم(
 
 
 

)قل آمنت ابهلل مث استقم(، فإذا أتمل املسلم هذه اجلملة فقط لوجد كل العقائد يف هذه  قال عليه الصالة والسالم:
الكلمة، فكأنه وضع القاعدة األساسية اليت يقوم عليها البناء، مث منها االنطالق، كما جيعلون قاعدة انطالق قوية إذا  

رد الفعل، وتتحمل انعكاس االنطالق كما يقولون كان املنطلق منها قوايً ثقياًل حيتاج إىل قاعدة راسخة قوية لتتحمل 
يف علم احلركة، فاالنطالق بعد اإلميان ابهلل إىل االستقامة أمر عظيم. وما هي االستقامة  يتفق العلماء على أن 

ِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ االستقامة وسط بني طرفني، فهي االعتدال بال اعوجاج كما قال هللا: احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعبْ 



[ أي: ليس فيه عوج، ال يف ميني وال يف يسار، وليس فيه هبوط وال صعود، بل 2-1جَيَْعْل َلُه ِعَوَجا * قـَيِنًما ]الكهف:
اعتدال واستقامة، وهكذا يقولون: الفضيلة وسط بني طرفني، فمثاًل: الشجاعة وسط بني التهور واجلْب، والكرم وسط 

قتري، وكذلك االستقامة. االستقامة إذا طبقناها على اإلسالم كله، وجدانها تدخل يف كل شيء منه، بني التبذير والت
وهي امليزان الذي يزن العبد به أعماله. جاء عن السلف رضي هللا تعاىل عنهم بيان معىن االستقامة، فعن أيب بكر 

[ فقال: آمنوا ابهلل واستقاموا على 30ا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا ]فصلت:الصديق أنه ملا قرأ قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـّنَ 
ذلك حىت ماتوا، وقال عمر رضي هللا تعاىل عنه: آمنوا ابهلل مث استقاموا ومل يروغوا روغان الثعالب، فاالستقامة على 

يكون حتقيق االستقامة يف اإلميان اإلميان ابهلل هي: الدوام عليه حىت يلقى هللا، وهو على استقامته. ومن جانب آخر 
ابهلل بلزوم وترك البدع احملدثة، فنحن نقرأ يف كتب العقائد عن الطوائف املتعددة اليت ضلت يف أمساء هللا وصفاته، 

فنجد مثالً املشبهة واملعطلة، فاالستقامة تكون بال تشبيه وال تعطيل، تكون إبثبات صفات هللا بال تشبيه، وتنزيه هللا 
[ فاالستقامة هنا طريق وسط بني 11عطيل، كما قال هللا: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى:بال ت

طرف املشبهة الذين شبهوا هللا خبلقه، وبني طرف املعطلة الذين عطلوا هللا من صفاته اليت وصف هبا نفسه أو وصفه 
، إثبات بال تشبيه، وتنزيه بال تعطيل، هذه استقامة يف حق أمساء هللا هبا رسوله، فاالستقامة وسط بني هذا وذاك

جند أن الشريعة كلها بل الرسالة أبكملها إمنا  -كما سأل السائل-وصفاته، وإذا جئنا إىل االستقامة يف اإلسالم 
 جاءت لتقرر االستقامة واالعتدال يف الطريق من الدنيا إىل اآلخرة، وهو طريق العبد إىل ربه.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 احلث على االستقامة يف سورة الفاحتة
 
 
 

جاء ذكر االستقامة يف كتاب هللا يف مواضع كثرية، وهذا الباب واسع، لو تفرغ إنسان جلمعه جلاء على القرآن الكرمي  
ِمنَي * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * َماِلِك يـَْوِم كله جبميع تعاليمه، ولنبدأ أوالً بفاحتة الكتاب: قوله سبحانه: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعالَ 

يِن ]الفاحتة: يِن * َماِلِك يـَْوِم الدِن [، يف هذه املقدمة: قل: آمنت ابهلل، إذا محدت هللا أثبت هلل صفات الكمال 4-2الدِن
اإلنس واجلن واملالئكة، واجلالل، وإذا قلت: )رب العاملني(، أقررت واعرتفت هلل ابلربوبية العامة للعاملني مجيعاً، عامل 

عامل احليوان والطري، عامل البحار واجلبال، عامل النبات واألشجار، هو رب العاملني يريب العامل كله، فالذي يدبر هذا 
العامل، والذي أوجده هو هللا رب العاملني. )الرَّمْحَِن الرَِّحيِم( ربوبية رمحة، ال سلطة وقهر وجربوت، مع أنه سبحانه له 

ة وله القوة وله اجلربوت، لكنه يريب العاملني ابلرمحة، وقد بني صلى هللا عليه وسلم أنه أرحم ابخللق من األم السلط
على رضيعها، وله مائة رمحة أنزل واحدة يف الدنيا، وأمسك تسعاً وتسعني إىل يوم القيامة، فبهذه الرمحة الواحدة 



خشية أن تصيب ولدها، هذه رمحة هللا رب العاملني الرمحن الرحيم  يرتاحم اخللق فيما بينهم، حىت ترفع الدابة حافرها
يِن( ليس معه ملك، وليس معه مالك، ِلَمِن  يف الدنيا، وعند املعاد يرحم العباد بتسعة وتسعني رمحة. )َماِلِك يـَْوِم الدِن

أين تذهب  دنياك ربنا يدبرها، وآخرتك إليه  -أيها العبد-[، وأنت 16اْلُمْلُك اْليَـْوَم َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ]غافر:
َك َنْسَتِعنُي  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ وحده، إذًا: ليس لك جمال، وليس لك مآل، وليس لك مفر، وال مهرب، إال أن تقول: ِإايَّ

َك نـَْعُبُد( والعبادة  [، وحقاً تقوهلا، وحقاً هي هلل، )قل: آمنت ابهلل( ومن اإلميان ابهلل إفراد هللا ابلعبادة، )إِ 5]الفاحتة: ايَّ
من أدوات التخصيص واحلصر، فاحصر العبادة لربك، وكذلك االستعانة  -كما يقولون-كلها هلل، وتقدمي املعمول 

احصرها بربك، فال يعينك على أمورك يف الدين والدنيا واآلخرة إال هللا، ويف احلديث املتقدم: )ولو أن اإلنس واجلن 
شيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك( فمن الذي يعينك على دينك  ومن الذي اجتمعوا على أن ينفعوك ب

يوفقك للعمل  ومن الذي يهديك للصواب  ومن الذي يعطيك القدرة للقيام والعمل  هو هللا وحده ال شريك له، 
ْهِداَن الصِنَراَط نستعني بك على كل شيء، ومن ذلك العبادة، وإذا كان األمر كذلك فبأي طريق تسلك العبادة  ا

[ الطريق الذي نستمر عليه ونستقيم عليه يف عبادتك، ويف أداء حقك علينا، فيما أوجبت علينا 6اْلُمْسَتِقيَم ]الفاحتة:
ِئَك [. ومن هم الذين أنعم هللا عليهم  قال هللا: فَُأْولَ 7اي هللا! وما هذا الصراط  ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم ]الفاحتة:

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأْولَ  [، ما قال: 69ِئَك رَِفيًقا ]النساء:َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِننَي َوالصِندِن
خري منك، من  قدوة، وال امتثاالً، بل قال: )رَِفيًقا( على هذا الصراط املستقيم، كأنك تسلك صراطاً سلكه من هو

نبيني وصديقني وشهداء وصاحلني، وأنت تسري معهم، أي صراط تريد أفضل من هذا  أي وجهة تويل وجهك سوى 
[ املغضوب عليهم هم: الذين علموا وتركوا العمل 7هذه الوجهة  َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِننَي ]الفاحتة:

، واألولون هم اليهود؛ ألهنم حرفوا الكلم عن مواضعه، واآلخرون هم النصارى؛ والضالون هم: الذين عملوا بغري علم
ألهنم ابتدعوا رهبانية ما كتبها هللا عليهم، فتطلب من هللا يف هذه السورة الكرمية اهلداية إىل الصراط املستقيم، الذي 

طرق األخرى، أبن جينبك طريق العلم هو صراط النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وتسأله أن جينبك السبل وال
مع ترك العمل، وجينبك طريق العمل بال علم، واالستقامة بني هذين الطرفني، فإذا انتهيت من سورة الفاحتة يباشرك 
يف كتاب هللا، أول ما أيتيك يف املصحف الشريف سورة البقرة: بسم هللا الرمحن الرحيم امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب 

[، سألت هللا اهلداية إىل الصراط املستقيم، فهذا الكتاب الذي جاء به رسول هللا 2-1ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة: ِفيهِ 
صلى هللا عليه وسلم ال ريب فيه هدًى للمتقني، تسأل هللا اهلداية  فهي يف هذا الكتاب، تسأل هللا الصراط 

ون  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * املستقيم  فهذا هو الصراط املستقيم، ومن هم املتق
ُم ُهًدى ِمْن َرهبِنِْم َوُأْولَِئَك هُ َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن * ُأْولَِئَك َعَلى 

[. أيها اإلخوة: جند أول املصحف الكرمي يف سورة الفاحتة يتعبدان هللا يف كل يوم على عدد 5-3اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:
ء ركعات الفريضة سبع عشرة ركعة نقرأ فيها )اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم(، وجند املقدمة إمياانً ابهلل ومتجيدًا هلل، وهلذا جا

سي: )قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: احلمد هلل رب يف احلديث القد
العاملني، قال هللا: محدين عبدي. وإذا قال: الرمحن الرحيم، قال: جمدين عبدي( إىل قوله: )إايك نعبد وإايك نستعني، 

ة وجدان فيها أكثر من أربعني قضية تشريعية فيقول: هذه بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل(. وإذا قرأان سورة البقر 
 اجتماعية وأخالقية ومعامالت سواًء كانت يف القضاء أو يف احلقوق أو يف الدماء أو يف غري ذلك.

 
 



 
 أعلى الصفحة

 
 
 

 احلث على االستقامة يف سورة األنعام
 
 
 

[ ال ما 151ا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم ]األنعام:ويف سورة األنعام جند موقفاً آخر مع االستقامة، قال هللا: ُقْل تـََعاَلوْ 
حرمتم على أنفسكم، وما سيبتم من السوائب، وما اعتربمت من البحرية والوصيلة، ال كهذه التحرميات اليت هي عن 

ومل حيرمها فقال:  هوًى وجهالة، وبني بطالن ذلك ابلتذكري أبنه خلق مثانية أزواج من الضأن واملاعز ومن البقر واإلبل
ثـَيَـنْيِ َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنثـَيَـنْيِ نـَبِنُئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكنتُ  [ وبعد ذلك 143ْم َصاِدِقنَي ]األنعام:آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم األُنـْ

ًئا ]األنعام:أمره هللا أن يقول هلم: تعالوا أبني لكم حقيقة ما حرم ربكم عليكم، فبدأ بقوله:  [، 151َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ
وهذا يوافق احلديث: )قل: آمنت ابهلل مث استقم(، فالتوحيد بداية كل شيء، مث قال: َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوال تـَْقتـُُلوا 

ُهْم ]األنعام: ، ذكر حق اليتيم وإيفاء الكيل والوفاء ابلعهد، [ إىل آخر اآلية151َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإايَّ
ْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن مث قال: َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلكُ 

هذا التشريع وهذا البيان وما يتلوه عليهم رسول هللا مما حرم هللا [، )وأن هذا صراطي مستقيماً( أي: 153]األنعام:
ا ِملََّة عليهم، ومما فرض عليهم. مث يف آخر السورة جتد قوله سبحانه، ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِن ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيمً 

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي * قُ  ْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي * ال َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك ِإبـْ
[. انظر إىل هذه اآلية: )ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِن ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم( لو 163-161ُأِمْرُت َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي ]األنعام:

له يف سورة الفاحتة: )اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم( وهنا قال: )َهَداين َريبِن ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم(، ما هو  قال: أخذان قو 
َراِهيَم َحِنيًفا(، ويف آخر سورة النحل قال هللا: مثَّ َأوْ  َنا)ِديًنا ِقَيًما( والدين القيم هو اإلسالم، وقال هللا: )ِملََّة ِإبـْ ِإلَْيَك  َحيـْ

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ]النحل: [، فيبني هذا الصراط بقوله: ُقْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي 123َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْ
بل إن حمياي أي:  [، فإايك نعبد وحدك، وصاليت ونسكي لك وحدك،162َوحَمَْياَي َومَمَايت َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي ]األنعام:

حيايت كلها بكل ما فيها، وما أتصرف فيها من حركايت وسكنايت وقويل وصميت وقيامي ونومي وكل تركايت هي لك اي 
هللا! ألنه ال يتحرك لنفسه، وال ملنصب، وال لدنيا جيمعها، إمنا يتحرك ألمر هللا، إما تنفيذًا ألمر من أوامره، وإما كفاً 

علن صلى هللا عليه وسلم أن حياته كلها ومماته هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان عن هنٍي من نواهيه، في
أول املسلمني، وابلفعل هو أول من آمن ابإلسالم والرسالة اليت جاء هبا من عند هللا، وذلك بشهادة هللا يف قوله: 

[ إذًا: قوله: )َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي(، أولية زمنية؛ ألن صاحب الدعوة 285آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبنِِه ]البقرة:
إذا مل يكن مؤمناً هبا كيف يدعو الناس أن يؤمنوا هبا  كيف تدعو إىل شيء مل تقتنع به، ومل تؤمن به، وتريد غريك أن 

نون هبا، وال يكون هلا استمرار، وال يدوم هلا يؤمن به ! وهلذا فإن الدعوات الزائفة يعلم أصحاهبا أبهنا زائفة، وال يؤم



بقاء؛ ألهنا ليس هلا جذر تقوم عليه، وليست هلا قاعدة تنطلق منها، بل الداعي إليها واآليت هبا ال يؤمن هبا، فعلى أي 
 شيء يرتكز.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 احلث على االستقامة يف سورة الشورى
 
 
 

َراِهيَم ويف سورة الشورى جند قوله سبحانه: شَ  َنا ِبِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ رََع َلُكْم ِمَن الدِن
ْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي  جَيَْتيب ِإلَ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِنيَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اَّللَُّ 

نَـُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـ  َقْت ِمْن رَبِنَك ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب * َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ
نَـُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن ُأورِثُوا اْلِكَتاَب مِ  ْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍن ِمْنُه ُمرِيٍب * فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َلُقِضَي بـَيـْ

يِن َما َوصَّى( وذكر األنبياء، فكلهم على اإلميان، قال هللا: ُهًدى 15-13]الشورى: [، قال: )َشرََع َلُكْم ِمَن الدِن
ِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُ 

نَ 4-2قـَْبِلَك ]البقرة: َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ ا ِبِه [ وهنا قال أيضاً )َشرََع َلُكْم ِمَن الدِن
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه(، مث قال: َفِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكمَ  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِن ا ُأِمْرَت َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم ِإبـْ

واتباع اهلوى سري معوج [، إذًا: اتباع األهواء مغاير لالستقامة؛ ألن االستقامة اعتدال وسري معتدل، 15]الشورى:
مييناً ويسارًا. أيها اإلخوة الكرام: إن موضوع االستقامة الذي جاء يف هذا احلديث لواسع، فنذكر النتائج املرتتبة على 

 هذه االستقامة:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الرزق العاجل يف الدنيا من مثرات االستقامة
 



 
 

َناُهْم َماًء َغَدقًا ]اجلن:قال هللا: َوأَلَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّ  [، إذًا: نتيجة االستقامة الرزق العاجل يف 16رِيَقِة أَلَْسَقيـْ
[ يقول الشافعي وغريه: إن هذا احلديث: )قل: 30الدنيا. وقال هللا: ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا ]فصلت:

ية الكرمية: )ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا( ماذا تكون النتيجة  تـَتَـنَـزَُّل آمنت ابهلل، مث استقم(، منتزع من هذه اآل
[ تتنزل ومل يقل: تنزل، كأن فيه جتدد النزول سواًء كان ابلنسبة لألفراد فكل شخص 30َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة ]فصلت:

ليه نزول املالئكة ابلبشرى، تتنزل عليهم املالئكة من أجل ماذا  تنزل عليه مالئكة خاصة، أو للشخص فيتكرر ع
ُتْم ُتوَعُدوَن ] [، أي بشرى أعظم من 30فصلت:تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ

[، فنفي اخلوف واحلزن معاً 30م اجلنة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا ]فصلت:هذه اي إخوان ! انظر إىل هذه املقدمة قبل دخوهل
يف وقت واحد، ويقولون: اخلوف من املستقبل، واحلزن على املاضي. ومىت يكون تنزل املالئكة  اجلمهور على أنه يف 

مما أمامه، وأشد ما يكون حزانً على  حلظة النزع، عند إدابره من الدنيا، وإقباله على اآلخرة، وهذا أشد ما يكون خوفاً 
ما ترك وراءه، فيقال هلم: أال ختافوا من املستقبل، ملاذا  ألنكم كنتم على استقامة، وال حتزنوا على املاضي، وما من 

إنسان خيرج من الدنيا إال وهو آسف، إن كان حمسناً أسف أن مل يكن قد ازداد، وإن كان مسيئاً أيسف أن مل يكن قد 
فساعة النزع ساعة حزن قطعاً، واملالئكة أتيت لرتفع عنه هذا العبء واخلوف من طريق مل يسلكه من قبل، أحسن، 

وما يدري ماذا أمامه، فهو طريق جمهول، لو كنت متشي يف فالة من األرض، وما سبق لك أن مشيتها من قبل، وكنت 
حية أو تقع يف حفرة، وال تدري ماذا يكون يف ظالم دامس، وال دليل معك، وال تدري أتطأ شوكاً أو حجرًا أو 

أمامك، فكيف يكون سريك  ال شك يكون خبوف، فامليت ترك أطفااًل وصاروا يتامى، وترك أموااًل وال يدري ما يصري 
فيها، وترك زوجات، وغري ذلك، فكل ذلك يكون موضع حزن، ولو مل يرتك شيئاً ابلكلية فإنه ترك الدنيا اليت كان 

ري، وحلظة من حلظات الدنيا يذكر هللا فيها خري من الدنيا وما فيها، كما جاء أخوين مات أحدمها، يعمل فيها اخل
وعاش اآلخر بعده أايماً، مث ذكر األول خبري، مث ذكر الثاين خبري أكثر منه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أمل يكن صلى 

يا هي سوق اإلنسان، وعمره هو رأس املال، ففيها يعمل وصام بعده  قالوا: بلى، قال: ذلك زايدة خري(. وهكذا الدن
فليس هناك سوق آخر، فتتنزل  -عياذًا ابهلل-رأس املال يف سوقه ليصل إىل الربح، فإن ربح فاحلمد هلل، وإن خسر 

يزيدوهنم على [، ومع ذلك 30املالئكة على املؤمنني يف تلك اللحظات، ويقولون هلم: َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا ]فصلت:
[، والبشرى هي: اخلرب السار الذي تتغري له بشرة الوجه ابلبشرى 30هذه الطمأنينة بقوهلم: َوأَْبِشُروا ]فصلت:

ُتْم ُتوَعُدوَن ]فصلت: [، 30واالستبشار والتهلل والسرور، وهذه أعظم بشرى يتلقاها اإلنسان، َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ
الرسول، وقرأمت عنها يف القرآن، ووصفت لكم أبن فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، مث ربط بني  الذي أخربكم هبا

َيا َويف  نـْ اآلِخَرِة مالئكة الرمحة وبني اإلنسان املستقيم، فهم أخوة، فقال هللا عن املالئكة: حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ
سان مىت كانت  لقد كانت والية مرافقة، ووالية نصرة، ووالية أتييد، ولقد نزلت [، والية املالئكة لإلن31]فصلت:

املالئكة تقاتل مع املسلمني يف الغزوات، فكانوا فعاًل أولياء املؤمنني يف احلياة الدنيا، وكذلك امتدت الوالية إىل 
ُحوَن حبَْمِد َرهبِنِْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا اآلخرة، قال هللا: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبنِ 

[ أي: استقاموا على طريقك، َوِقِهْم َعَذاَب 7َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن ََتبُوا َواتَـّبَـُعوا َسِبيَلَك ]غافر:
هِتِْم ِإنََّك أَ اجْلَِحيِم * رَبَـَّنا  ْنَت اْلَعزِيُز احْلَِكيُم َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِنايَّ

[، فهذه هي الوالية 9-7اْلَعِظيُم ]غافر:* َوِقِهُم السَّيِنَئاِت َوَمْن َتِق السَّيِنَئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز 



َيا َويف اآلِخَرِة(، وقال هللا عنهم: واملالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَليْ  نـْ ِهْم ِمْن ُكلِن اَبٍب * َسالٌم احلقيقية، )حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ
ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن * نـُُزاًل ِمْن َغُفوٍر  [، ويقولون: َوَلُكمْ 24-23َعَلْيُكْم مبَا َصبَـْرمُتْ ]الرعد:

[، والنزل هو: الذي يقدم للضيف على عجل حىت تؤدى له الوليمة الكربى، فاملالئكة 32-31رَِحيٍم ]فصلت:
رجة العليا للدعاة إىل هللا، وهم كل من تقدم أول جميئهم اهلدااي والتحية، يف أول نزوهلم إىل اجلنة. مث ذكر هللا الد

استقام على دين هللا، ومل تشغله نفسه عن إخوانه، بل تفرغ هلذا الصراط، يدعو من حاد عنه مييناً أو يساراً، فقال 
[، ال أحد أحسن 33نَي ]فصلت:سبحانه: َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلمِ 

قواًل منه، مث بني سبحانه عظيم مهمة هذا الداعي، وعظيم قدر تلك االستقامة، فقال: َوال َتْسَتِوي احْلََسَنُة َوال السَّيِنَئُة 
َي [، الداعي يتعرض إىل إساءة الناس، فأمره هللا أن يدفع السيئة ابليت هي أحسن فقال: اْدَفْع اِبلَّيِت هِ 34]فصلت:

[، أي: ادفع إساءة املسيئني ابحلسنة، وهل يستطيع كل إنسان ذلك  ال، اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن 34َأْحَسُن ]فصلت:
يٌم ]فصلت: َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ َنَك َوبـَيـْ [، تنتقل العداوة إىل صداقة ووالية؛ ألنك استقمت على 34فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

[، وقال: ادُْع 108دعاة إىل هللا، قال هللا: ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن ]يوسف:سبيل ال
الً منه، [، فمن كان كذلك داعياً إىل هللا، فال أحد أحسن قو 125ِإىَل َسِبيِل رَبِنَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ]النحل:

[، أسأل هللا أن جيعلين وإايكم منهم. 35ولكن َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍن َعِظيٍم ]فصلت:
أيها اإلخوة: قال صلى هللا عليه وسلم: )سددوا، وقاربوا، ولن حتصوا( أي: ولن تستطيعوا أن أتتوا بكل ما أمرتكم 

كن سددوا، والتسديد هو: التصويب، حينما جتعل هدفاً أمامك وترميه ابلسهم فتصيبه، فالتسديد هو: أن به، ول
تصوب السهم إىل غرضه، فسدد يف العمل، واقصد الغاية املرجوة، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )ولن تطيقوا( أي: 

ملستقيم على الصراط املستقيم كاجلبل ال حترقه لن تطيقوا كل االستقامة، ولكن سددوا وقاربوا. قال بعض السلف: ا
النار، وال يتأثر ابلربد، وال تزعزعه األهواء، بل هو اثبت مستقر يف مكانه، وهكذا املسلم املستقيم؛ ال تغره الدنيا 

من  بزخرفها، وال يلني مع اهلوى وال إىل املال، ولو راودته نفسه فهو مستقيم ال يتزعزع، مستقر على الطريق السوي
دنياه إىل آخرته. وهللا أسأل أن يوفقين وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأن يرزقنا االستقامة على دينه، وأن جيعلنا 

وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم! اهدان صراطك املستقيم، اللهم! أعنا على سلوكه، اللهم! اجعل 
م! اجعلنا من أتباع سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم، ووفقنا لنتبع ما جاء به لنا الرفيق األمني الذي نقتدي به، الله

من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، اللهم! أوردان حوضه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة ال نظمأ 
ت وشعوابً، حاكمني وحمكومني، أن أتخذ بنواصي املسلمني إىل اخلري، حكوما -اي هللا-بعدها أبدًا، اللهم! إان نسألك 

واهدهم إىل العودة إىل كتاب هللا واالستقامة على دين هللا، ونسألك أن توفقنا مجيعاً إىل ما حتبه وترضاه، إنك على  
كل شيء قدير، والقادر على ذلك، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، اللهم! 

 زيت نبياً عن أمته.واجزه عنا أحسن ما جا
 
 
 

 احلديث الثاين والعشرون -شرح األربعني النووية 
 
 



 
 االقتصار على الفرائض يدخل اجلنة

 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
أمجعني. أما بعد: ] عن أيب عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري رضي  ونبينا حممد، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه

هللا عنهما أن رجاًل سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )أرأيَت إذا صليُت املكتوابت، وصمت رمضان، 
احلديث أييت به  وأحللت احلالل، وحرمت احلرام، ومل أزد على ذلك شيئاً، أدخل اجلنة  قال: نعم( رواه مسلم [. هذا

النووي رمحه هللا بعد حديث االستقامة: )قل: آمنت ابهلل، مث استقم( . وتقدم يف معىن االستقامة أهنا أداء مجيع 
الواجبات، واجتناب مجيع املنهيات، وأهنا أمر عظيم ال يطيقها إال عظماء الرجال. وهنا كأن النووي رمحه هللا قصد 

صليُت املكتوابت، وصمت رمضان.. ومل أزد على ذلك شيئاً، أدخل اجلنة  قال:  إبيراد هذا احلديث: )أرأيَت إن
نعم( ، كأنه رمحه هللا يريد أن يقول: إذا كانت االستقامة هي مهمة الشريعة اإلسالمية كلها: اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم 

 احلديث: أداء الواجبات، وترك احملرمات. ...... [ ، فإن أقل ما ينبغي على املسلم إمنا هو ما جاء يف هذا6]الفاحتة:
 
 
 

 ترمجة جلابر بن عبد هللا األنصاري راوي احلديث
 
 
 

احلديث يرويه أبو عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري اخلزرجي . وجابر رضي هللا تعاىل عنه من آخر من تويف 
يقول عن نفسه: ) ما ختلفت عن غزوة مع رسول هللا ابملدينة، وكان له حلقة علم يف هذا املسجد النبوي الشريف. و 

صلى هللا عليه وسلم بعد أن استشهد أيب يف غزوة أحد (. وله مع أبيه، ومع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحداث 
جسام. مما جاء عنه: أن أابه ملا استشهد يف أحد قال: )جئت وأيب مسجنى بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ردت أن أكشف وجهه ألراه، فنهاين الصحابة وسكت عين رسول هللا، قال: هنوين خمافًة عليَّ مما أرى أبيب من فأ
املُْثلة. مث بعد ذلك يقول: لقيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو يف ذلك الوقت يقول له رسول هللا صلى هللا عليه 

ىت رُفع( . مث بعد ذلك لقي رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جابراً وسلم: إن املالئكة كانت ال زالت حتفه أبجنحتها ح
فقال له: )هلم اي بينَّ! أتدري ماذا فعل هللا أببيك  لقد أحياه، وما كلنم هللا أحداً كفاحاً سوى أبيك، قال: متنَّ اي 

قال: سبقت كلمتنا أهنم أن تعيدين إىل الدنيا أقاتل يف سبيلك وأستشهد مرًة أخرى.  -اي رب-عبدي! قال: أمتىن 
، متنَّ. قال: أخرب من وراءان مبا وجدان( . مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -أي: انتهى األمر-إليها ال يُرجعون 

كئيباً  قال: اي رسول هللا! استشهد أيب وعليه دين، فجئت إىل   -اي بين-لقي جابرًا بعد أايم كئيباً، فقال: )ما ابلك 
ليأخذوه يف دين أيب فلم  -وكان عنده بستان من أبيه-فأعطيتهم كل ما عندي  -وهم من اليهود-أصحاب الدين 



يقبلوا، طلبت منهم التأجيل فلم يؤجلوا، وطلبت منهم أن يضعوا من دين أيب فلم يضعوا. فقال صلى هللا عليه 
. فأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأَت ه ومر ابلبستان، وقال له: ُجدَّ كل نوع وسلم: إذا أردت اجلَداد فآِذيننِ

على حدة، مث اْكَتل هلم دينهم. قال: فوفيت مجيع الدين، وبقي يل من مثرة البستان مثل ما كنت أُجدُّ كل عام( . 
أي: من أرض املعركة، وقد كانوا أرادوا نقلهم يف -يقول جابر رضي هللا تعاىل عنه: وبعد ستة أشهر ذهبت ألنقل أيب 

وبعد ستة أشهر يقول: جئت  -، فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن شهيد املعركة يُدفن يف مكانهأول يوم
ت منه شيئاً إال شعرات يف حليته، ولكأنه ُدفن ابألمس. ويروي مالك رمحه هللا: ) أن  ألنقل أيب فما وجدت األرض غريَّ

ر، فجاء أهلهما حيمالهنا من الوادي وينقالهنما إىل املدينة، السيل مر مبحل املعركة فاحتفر قرب عمرو بن اجلموح وآخ
ما غريت األرض منهما شيئاً، وكان عمرو واضعاً يده على صدغه  -قال ابن كثري:-وكان بني ذلك السنوات الطوال 

فرفعنا يده، فلما تركناها عادت حيث كانت (. هؤالء هم الشهداء أحياء عند هللا. وهبذه  -أي: على جرح-
ناسبة: مسعت من بعض اإلخوان أعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يف منطقة سيد الشهداء، يف أواخر امل

: تويف لنا طفل صغري، فاستكثران أن ننقله إىل البقيع، وقلنا: -وأمسع منه أبذين-الستينات اهلجرية، يقول بلسانه 
ل معي، حنفر القرب، فإذا ابلدم يفاجئين يف وجهي، ونظران فإذا ندفنه يف مقربة الشهداء أبحد، قال: فذهبت أان ورج

فخذ إنسان، قال: فأخذان قطعة من الثياب وعصبنا الدم، وأعدان الرتاب، وجئنا ابلطفل إىل البقيع. تلك آايت 
وإن كان   نشاهدها وعالمات حنضرها يقيمها هللا لكل مسلم آيًة حمسوسًة ودلياًل وشاهدًا على ما جاء يف كتاب هللا،

كتاب هللا دلياًل قائماً، وال يتوقف اإلميان به على مشاهدات وال حمسوسات، َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّللَِّ ِقيالً 
وَن ]آل زَقُ [، وصدق هللا العظيم القائل: َوال حَتَْسَْبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَواَتً َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِنِْم يـُرْ 122]النساء:

 [.169عمران:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حرص الصحابة على السؤال عما يدخلهم اجلنة
 
 
 

جابر بن عبد هللا يروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رجالً جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وعدة رجال 
م. هذا الرجل يقول: )أرأيت اي رسول هللا(: تتنوع أمساؤهم، لكن تتفق أسئلتهم، أيتون إىل الرسول صلى هللا عليه وسل

مبعىن: أعلمين أو أخربين. )إن صليت املكتوابت( املكتوابت: الصلوات اخلمس، واملكتوابت أي: املفروضات 
[. )وصمت رمضان، 103الواجبات، ومنه قوله تعاىل: ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاابً َمْوُقوَتً ]النساء:

وأحللت احلالل، وحرمت احلرام(: وفسر النووي )أحللت احلالل(: فعلته معتقداً ِحلَّه، )وحرمت احلرام(: اجتنبته 



اقتصر على فرضني:  -مع أمثاله، وما يشبهه يف موضوعه-معتقدًا ُحْرَمته. )أأدخل اجلنة  قال: نعم(. هذا احلديث 
فيها احلج. كما جاء أن رجاًل جاء إىل النيب صلى هللا عليه الصالة. والصيام. وجاءت أحاديث أخرى فيها الزكاة و 

وسلم اثئر الرأس وقال: )اي رسول هللا! أعلمين ماذا فرض هللا عليَّ  قال: مخس صلوات يف اليوم والليلة. قال: هل 
غريه  قال:  افرتض عليَّ غريها  قال: ال. إال أن تطوَّع. قال: مث ماذا  قال: صوم شهر رمضان. قال: هل افرتض عليَّ 

. قال: هل فرض عليك غريها  قال: ال، إال أن -وعلَّمه الزكاة-ال. إال أن تطوَّع. قال: مث ماذا  قال: زكاة مالك 
تطوَّع. قال: مث ماذا  قال: حتج بيت هللا إن استطعت إليه سبياًل. قال: هل فرض علي غريه  قال: ال. إال أن تطوَّع. 

إن صدق.  -وأبيه-! ال أزيد على ذلك وال أنقص. فقال صلى هللا عليه وسلم: أفلح فقال: والذي بعثك ابحلق نبياً 
ويف رواية: من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا(. هذا احلديث يبحثه العلماء من عدة جوانب: 

وهو -وا. جاء رجل أو بعض الرجال الذين جاء -ويف بعض الرواايت أو بعض الطرق-أواًل: كون الرجل يسأل 
وقال: )اي رسول هللا! جاءان رسولك، وأخربان أنك رسول هللا، فهل هذا حق  قال: نعم. قال: والذي رفع  -طفيل 

السماء! آهلل أرسلك  قال: نعم، والذي رفع السماء! إنه أرسلين. قال: إن رسولك أخربان أنه ُكتب علينا مخس 
  قال: نعم. هللا أمرين بذلك. وذكر صوم رمضان، وذكر الزكاة، وذكر صلوات يف اليوم والليلة، آهلل أمرك بذلك

احلج، كل ذلك يقول: رسولك أخربان بذلك، والذي رفع السماء! آهلل أمرك هبذا  فيقول صلى هللا عليه وسلم: نعم. 
صار على : والذي بعثك ابحلق! ال أزيد على ذلك وال أنقص(. يف هذا احلديث االقت-كما قال هذا وذاك-فيقول 

الصالة املكتوبة، وهي مخس صلوات، يستدل العلماء على أنه ال فرض بعد الصلوات اخلمس، وأن ما عدا 
الصلوات اخلمس: إما من ابب فرض الكفاية، وإما من ابب السنة. والسنن تتفاوت. وجييبون على قول َمن يرى أن 

، إال أن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا يقول بوجوبه. وليعلم الوتر فرض؛ ولكن مل يقل بفرضية الوتر أحد من األئمة األربعة
اجلميع أن الوجوب والفرض اصطالح. فاصطالح اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا: أن الواجب دون الفرض. وأن 

اصطالحه: أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة. والواجب: ما ثبت بسنة عن النيب صلى هللا 
لم، وهو يقابل اصطالح )السنة املؤكدة( لدى األئمة الثالثة. واألئمة الثالثة رمحهم هللا عندهم السنة املؤكدة عليه وس

الوتر، وركعتا الفجر؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ما كان يرتكهما ال يف حضر وال يف سفر، وقال يف ركعيت الفجر: 
 )صلومها ولو طاردتكم اخليل(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرض والنافلة فيما يتعلق ابلتوحيد
 
 
 



نوافل: فأول أركان اإلسالم: الشهادَتن )أشهد أن ال  -اليت ُبين عليها اإلسالم-إن لكل ركن من األركان اخلمسة 
إله إال هللا، وأن حممدًا رسول هللا(: وقد كان صلى هللا عليه وسلم يقول وحيث على قول: )ال إله إال هللا( دبر كل 

مائة مرة. أو يف كل يوم مائة مرة. وكان حيث على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري دبر كل صالة ثالاثً  صالة
وثالثني .. ثالاثً وثالثني .. ثالاثً وثالثني، وأن خيتم املائة بـ)ال إله إال هللا(. وكذلك الصالة والسالم على رسوله 

لى النيب فرٌض يف العمر مرة بدليل قوله سبحانه: ِإنَّ اَّللََّ َوَمالِئَكَتُه صلوات هللا وسالمه عليه. قالوا: إن الصالة ع
[، اللهم صلِن وسلم وابرك عليه. 56ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِن اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِنُموا َتْسِليماً ]األحزاب:

النيب صلى هللا عليه وسلم فرضاً ولو يف العمر مرة؛ ولكن هلا نوافل،   فقالوا: مبقتضى هذه اآلية صارت الصالة على
كما جاء يف احلديث: )حينما صعد صلى هللا عليه وسلم املنرب وكان من ثالث درجات، وكلما صعد درجة قال: آمني 

قال: أَتين جربيل، .. آمني .. آمني، فلما خطب ونزل، قالوا: اي رسول هللا! مسعناك تؤمِنن وال ندري عالم أمَّنت! 
على الكرب ومل يغفر له، أبعده هللا اي حممد! قل: آمني. فقلت:  -أو أحدمها-وقال يل: رغم أنف امرئ أدرك أبويه 

آمني. مث قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان مث خرج ومل يغفر له، أبعده هللا اي حممد! قل: آمني. فقلت: آمني. مث 
 يصلِن عليك أبعده هللا اي حممد! قل: آمني. فقلت: آمني(. من هنا قال العلماء: قال: رغم أنف امرئ ذُكرت عنده ومل

من الواجب على كل مسلم إذا مسع اسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده أن يصلي عليه صلوات هللا 
صلى علي مرة صلى هللا وسالمه عليه. وقد جعل هللا لتلك الصالة أجرًا عظيماً، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )من 

 عليه هبا عشرًا(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرض والنافلة يف الصالة
 
 
 

وإذا جئنا إىل أركان اإلسالم األخرى: فأوهلا: الصالة. وقد أوجب هللا سبحانه وتعاىل الصلوات اخلمس، ونعلم مجيعاً 
يرتدد بني ربه وبني موسى عليه السالم ويطلب أهنا أول ما فرضت مخسني صالة، مث ما زال النيب صلى هللا عليه وسلم 

التخفيف وُيسقط عنه مخساً مخساً حىت استقرت مخساً يف العمل وهي يف األجر مخسون. وجعل هللا سبحانه مما شرع 
صلوات أخرى نوافل: منها الرواتب مع الفريضة. ومنها النوافل  -وهو ال ينطق عن اهلوى-نبيه صلى هللا عليه وسلم 

بزمن أو بعمل. ومنها النافلة املطلقة. فمن الرواتب: كما جاء عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما: )حفظت املقيدة 
وذكر ركعيت الفجر، وركعتني بعد  -أي: نوافل-عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشر ركعات يف اليوم والليلة 

ء(، وجاءت أحاديث أخرى: )أن مع الظهر أربعاً قبلها الظهر، وركعتني قبله، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشا



وأربعاً بعدها، ومع العصر أربعاً قبلها(. وبني املغرب والعشاء صالة األوابني: ست ركعات، ركعتني .. ركعتني .. 
يت ركعتني. مث قيام الليل بال حد وال عد. تلك هي الرواتب مع الصلوات اخلمس. وهناك النوافل املقيدة بزمن: كركع

الضحى، وقد ذكر صلى هللا عليه وسلم ما يرتتب عليها من عظيم األجر كما سيأيت أهنا تعدل ثالمثائة وستني صدقة، 
وكذلك تعلم القرآن يف بيوت هللا تعاىل، ومن فضل ذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أيكم حيب أن يذهب 

قطيعة رحم، قالوا: كلنا يريد ذلك اي رسول هللا! قال: من غدا إىل إىل بطحان وأييت بناقتني كوماوين من غري إمث وال 
املسجد فتعلم آيتني من كتاب هللا خري له من انقتني، وثالث خري له من ثالث وأربع خري له من أربع..(. واملقيدة 

قة(، والسالمى: بعمل: ذكر صلى هللا عليه وسلم: )كلُّ سالمى من ابن آدم كلَّ يوم تطلع فيه الشمس عليه فيها صد
املفصل يف اجلسم، وقالوا: يف جسم اإلنسان ثالمثائة وستني سالمى، أي: يف أصابعه ويف ظهره ويف ضلوعه ويف يديه 
ورجليه إىل غري ذلك، تلك السالمات صيانتها، وحفظها إمنا هي كما قال صلى هللا عليه وسلم: )عليه صدقة(، مث 

كل يوم ثالمثائة وستني صدقة، قالوا: )ومن يستطيع ذلك اي رسول هللا ! َمن يف مجيع الصحابة يستطيع أن يتصدق  
فقال: كل حتميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر مبعروف صدقة، وهني 

شوش عن منكر صدقة، وأن تعني أخاك على دابته فتحمله عليها أو حتمل له متاعه صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه ب
صدقة، وجُيزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى(. هناك أيضاً الصلوات األخرى اليت تدخل يف ابب فرض الكفاية: كصالة 
اجلنائز. وكذلك الكسوف. واالستسقاء. وغري ذلك. جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أن هلذه النوافل مهمتان: املهمة 

اء عنه صلى هللا عليه وسلم أن هللا سبحانه أول ما يسأل العبد األوىل: الصيانة والضمان واألمن على الفريضة، كما ج
يوم القيامة عن الصالة، فإن كانت جمزئة ووافية فبها ونعمت وصلح سائر عمله وُأحلقت هبا مجيع األعمال، وإن  

ون: بلى كانت قد نقصت، وفرط وضيع، وأراد هللا ابلعبد خريًا يقول للمالئكة: )انظروا هل لعبدي من نوافل  فيقول
اي رب! فيقول: اجربوا فريضته من انفلته(، وهكذا سائر األعمال. تلك النوافل يتكرم املوىل سبحانه وجيرب منها 
الفريضة، فريضة الصالة اليت هي أول ما ُيسأل عنها العبد، فإن قُبلت قبل معها سائر عمله، وإذا رُدت رُد معها 

والذي جاء يف خصوصها وحدها: )من ترك الصالة فقد كفر(. واملهمة  سائر عمله؛ ألهنا العهد الذي بيننا وبينهم،
الثانية يف مجيع النوافل: أن هللا سبحانه قال يف احلديث القدسي: )إن أقرب أو أحب أو أشد ما تقرب إيل به عبدي 

مع به، وبصره الذي مبا افرتضته عليه، وال يزال العبد يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يس
يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت يسعى هبا...(، وبني العلماء أن هذا العبد يصبح عبدًا رابنياً ال يسمع إال 
يف هللا، وال يبصر إال يف هللا، وال تتحرك يده أخذاً وعطاًء إال فيما يرضي هللا، وال تسعى قدمه إال إىل رضاء هللا. 

يف شرح معىن: )الصراط املستقيم( يف قوله سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم: ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِن  وأشران يف السابق
َراِهيَم َحِنيفاً ... ]األنعام:  [ إىل قوله: ُقْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّلِلَِّ 161ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإبـْ

[. وهكذا تكون النوافل هي السلم الذي يعرج عليه العبد إىل ربه، وهو مرتقى املنازل 162َربِن اْلَعاَلِمنَي ]األنعام:
 العليا لكل مسلم. إذاً: النوافل هلا أمهيتها هي َتبعة لكل فريضة كما أشران.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 الفرض والنافلة يف الصوم
 
 
 

ضان؛ ولكن جاءت ابإلضافة إليه نوافل أخرى: جاء صوم اإلثنني واخلميس، وقال فيه صلى كذلك الصوم: فرُضه رم
هللا عليه وسلم: )يوم اإلثنني يوم فيه ولدت، وعلي فيه أنزل(، ويف يوم اخلميس قال: )يوم تعرض فيه األعمال على 

أايم من كل شهر، وقال يف  ، وأحب أن يعرض عملي على ريب وأان صائم(. وذكر صيام ثالثة-أو على ريب-هللا 
ذلك: )من صام من كل شهر ثالثة أايم فكأمنا صام الدهر( أي: أن احلسنة بعشرة أمثاهلا. وجاء يف موضع آخر: )من 
صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر(. وهكذا يبني صلى هللا عليه وسلم يف نوافل حمددة كصوم يوم 

 اضية(. ويف صوم يوم عرفات يقول: )يكفر السنة املاضية والباقية(.عاشوراء، أنه: )يكفر سنة م
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرض والنافلة يف الزكاة
 
 
 

[ أي: معدود حمسوب، سواًء كان 24أما الزكاة: فبنيَّ سبحانه وجوهبا يف قوله: َوالَِّذيَن يف َأْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ]املعارج:
%(، وبني صلى هللا عليه 2.5نصف الُعشر، أو كان يف النقدين ربع العشر أو كما يقولون: )يف احلبوب الُعشر أو 

وسلم زكاة هبيمة األنعام فيما يتعلق ابإلبل والبقر والغنم. ولكن )إن يف املال حقاً سوى الزكاة( وقد بني صلى هللا 
)رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حىت ال تعلم  عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله:

مييُنه ما تنفق مشالُه(، ال تقل: )مشالُه ما تنفق مييُنه(. ويقول بعض العلماء: إن احلديث فيه قلب، واألصل: )ال تعلم 
مشاله ما تنفق ميينه(. والصواب: ال. كما جاء يف احلديث: )ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله( وليس هناك قلب؛ ألن 

سول صلى هللا عليه وسلم إمنا يبني مدى إخفاء املتصدق صدقته، والناظر دائماً إمنا يراعي اليمىن؛ ألهنا صاحبة الر 
احلركة، وصاحبة العطاء، وصاحبة األخذ، أما اليسار فال دخل هلا يف ذلك، وهو من شدة إخفائه الصدقة يوقف 

ث فيه: )حىت ال تعلم ميينه ما أنفقت مشاله(، هذا الذي حركة اليمني وحيرك اليسار؛ ألن األعني ال ترقبها. فاحلدي
[. 245يتصدق هبذا املال على هذه الصفة إمنا يتعامل مع َمن  مع هللا، َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً ]البقرة:



ن ماله كلِنه، فيسأله رسول وقد جاءت النماذج واألمثلة يف سلف األمة، فهاهو الصديق رضي هللا تعاىل عنه خَيُرج م
هللا صلى هللا عليه وسلم: )اي أاب بكر ! ما تركت لعيالك  فيقول: تركت هلم هللا ورسوله(. وهاهو عمر الفاروق رضي 
هللا عنه يقسم ماله نصفني.. أيها اإلخوة! إن اإلنفاق أو الصدقة النافلة ابب مفتوح وجمال واسع ومهمتها أشياء 

يِهْم هِبَا ]التوبة:عديدة: يف الفريضة:  ُرُهْم َوتـُزَكِن [، نعم. تطهر قلوب األغنياء من 103ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِن
الشح والبخل، وقلوب الفقراء من احلقد واحلسد؛ ألن الفقري إذا رأى النعمة عند الغين يستأثر هبا دونه فال يناله منها 

، أما إذا وجد نعمة الغين تفيض عليه فإنه يكون حارساً هلذه النعمة ويدعو شيء حترك احلقد يف قلبه واحلسد والغيظ
هللا له أن يبارك يف ماله وأن يدميه عليه وأن يزيده لتزيد حصته فيه. ورغم ما يف هذه األبواب من اخلري إال أننا نغفل 

بقصة أصحاب اجلنة: ِإانَّ بـََلْواَنُهْم  عنها، وفيما يتعلق ابحلث على الصدقة أييت الشرع احلكيم بقصتني عجيبتني: أييت 
َها طَ  اِئٌف ِمْن رَبِنَك َوُهْم اَنئُِموَن َكَما بـََلْواَن َأْصَحاَب اجْلَنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحنَي * َوال َيْستَـثْـُنوَن * َفطَاَف َعَليـْ

تنادوا ُمْصِبِحنَي * َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكنُتْم َصارِِمنَي *  [. ملاذا  ألهنم20-17* فََأْصَبَحْت َكالصَِّرمِي ]القلم:
 * فـََلمَّا رََأْوَها قَاُلوا ِإانَّ فَانَطَلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن * َأْن ال َيْدُخَلنـََّها اْليَـْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكنٌي * َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد قَاِدرِينَ 

[. ملاذا  أبوهم كان يتصدق ! أبوهم كان خيرج من مثارها ! ولكنهم هم ضنوا وخبلوا هبذا 26-21قلم:َلَضالُّوَن ]ال
القدر وعزموا على أالَّ يعطوا أحدًا، وأن يصرموها لياًل قبل أن يصحو املساكني وأيخذوا منها شيئاً، فعاملهم هللا 

نما رجل ميشي يف فالة فإذا به يسمع صوَتً يف بنقيض قصدهم. ويذكر لنا صلى هللا عليه وسلم يف املقابل: )بي
السحاب: اذهيب فأمطري فاسقي مزرعة فالن( وانظروا أسلوب احلديث! )يف فالة( ليس يف وسط قرية أو مدينة 
فنقول: هذا تشويش أو شيء خيتلط أو شيء يُتوهَّم، بل فالة من األرض، ليس هناك تشويش وال وهم. ويسمع 

؛ من الذي يسخر السحاب  من الذي أييت به  من الذي يسوقه فيحيي األرض امليتة  الصوت صرحياً يف السحاب
إنه هللا، ال مشس تبخِنر، وال حمطيات تتبخَّر، ورطوبة تتكاثف مث يعود إىل األرض، ال؛ وهللا! إنه صنع هللا سبحانه 

[، ويسوقها إىل ما يريد، 27ا َيَشاُء ]إبراهيم:وتعاىل، من تبخري أو من حبار أو من مشس... أو غري ذلك، َويـَْفَعُل اَّللَُّ مَ 
[ سياق من هللا، فهذه السحابة تؤمر وتذهب حيثما أمرت، قال: )فيمشي الرجل يف 9َفُسْقَناُه ِإىَل بـََلٍد َميِنٍت ]فاطر:

ائم مبسحاته ظلها، فإذا هبا أتيت إىل حرة، وتستجمع، ومتطر، ويتجمع املاء ويسيل يف شرجة، فيتبع املاء، فإذا برجل ق
حيول املاء يف مزرعته، فيسلم عليه ابمسه الذي مسع يف السحاب. فينظر إليه فإذا به رجل غريب. فقال: كيف عرفت 
امسي وأنت غريب. فقال اآلخر: أخربين! ماذا تفعل يف مزرعتك  قال: وما الذي محلك على السؤال  فأخربه. فقال: 

مثرهتا إىل ثالثة أقسام: قسم: أدخره لنفسي وعيايل. وقسم: أدخره  نعم. إن يكن كذلك فإين حينما أحصدها أقسم
أعيده بذراً فيها. وقسم: أتصدق به على املساكني(. أي قسمة هذه ! أولئك ضنوا ابلصدقة فأصبحت جنتهم  

 كالصرمي، وهذا حافظ على الصدقة فسخر هللا له السحابة يف مزرعته. ليس هناك ماكينة وال دوالب وال ساقية وال
[، إذا أعطيت 245شيء، بل من هللا؛ ألنه يتعامل مع هللا، َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفُه َلُه ]البقرة:
 الثلث، فسيعطيك ثالثة أثالث، وهذا فضل هللا. إذًا: النوافل ابهبا واسع.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 الفرض والنافلة يف احلج
 
 
 

ىل احلج: بني صلى هللا عليه وسلم أنه جيب يف العمر مرة، وجاء احلديث: )ما من حق امرئ مسلم عافيته يف إذا جئنا إ
: )العمرة -فيها ويف احلج-بدنه وأغنيته يف ماله أن يهجر البيت فوق مخس(. وأما العمرة فقال عليه الصالة والسالم 

مجيع الفرائض هلا نوافل،  -أيها اإلخوة-اء إال اجلنة(. وهكذا إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جز 
 وتلك النوافل مبثابة الضمان إلكمال ما عساه أن يكون من نقص الفرائض.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 العمل سبب يف دخول اجلنة
 
 
 

اة واحلج، نرجع إىل احلديث: )أرأيَت إن صليُت املكتوابت، وصمت رمضان ...( واألحاديث األخرى ذكرت الزك
فاستكمل بذلك أركان اإلسالم. هنا يقول الرجل: )أأدخل اجلنة  قال: نعم(. هنا يبحث العلماء مسألة مهمة وهي: 
هل هبذه األعمال يدخل العبد اجلنة  وحديث: )لن َيدُخل أحدُكم اجلنة بعمله أو لن يُدِخل أحدَكم اجلنة عمُله، 

ان، إال أن يتغمدين هللا برمحته( ينص على خالفه.. فظاهر احلديثني التعارض. قالوا: وال أنت اي رسول هللا ! قال: وال أ
ُتُموَها مبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن ]األعراف: [. فهنا: )أرأيت إن صليت 43هناك أيضاً قوله سبحانه: َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثـْ

[؛ ولكن احلديث: )لن 43ا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن ]األعراف:املكتوابت و.. و.. أأدخل اجلنة  قال: نعم(. وقوله تعاىل: مبَِ 
يُدِخل أحدَكم اجلنة عمُله(. قال العلماء يف ذلك: قوله: )تِْلُكُم اجْلَنَُّة( هل قال: اليت دخلتموها؛ أم قال: 

ُتُموَها(، فقالوا: فرق بني الدخول وبني التوريث، أما الدخول فهو ُتُموَها( ! قال: )ُأورِثـْ فضل من هللا؛ ألن العمل  )ُأورِثـْ
مهما كانت رتبة العامل ومهما كانت جسامة العمل؛ فإنه يتوقف على فضل هللا يف قبوله، مث إن هذا العمل أبي جهد 

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحت َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [. 5ة:وأبية قوة وأبية إرادة أداه  إهنا منحة من هللا أن هداه هلذا العمل وأعانه عليه، ِإايَّ
فالفضل من هللا. فقالوا: دخول اجلنة بفضل من هللا، فإذا ما دخل أهل اجلنة اجلنة هناك أييت دور التوريث، وأي شيء 

إن كان مؤمناً فأول  -نسأل هللا السالمة والعافية-يتوارثونه  قالوا: جاء يف حديث القرب: )إن العبد إذا وضع يف قربه 
ه: ذاك مقعدك لو مل تؤمن، مث يغلق عنه حااًل، ويُفتح له ابب إىل اجلنة ويقال: ذاك ما يُفتح له ابب إىل النار ويقال ل



فأول ما يُفتح له ابب إىل  -عياذًا ابهلل-مقعدك يوم القيامة، فيقول: اي رب! أقم الساعة، أقم الساعة، وإذا كان كافراً 
له ابب إىل النار ويقال: ذاك مقعدك من النار  اجلنة، ويقال: ذاك كان مقعدك من اجلنة لو آمنت، مث يغلق عنه ويُفتح

يوم القيامة، فيقول: اي رب! ال تقم الساعة، اي رب! ال تقم الساعة(. إذاً: كل إنسان له منزالن: منزل يف اجلنة. 
نار ومنزل يف النار. فإذا كان يوم القيامة ودخل أهل اجلنة يف منازهلم ودخل أهل النار يف منازهلم، خلت منازل أهل ال

يف اجلنة، تلك املنازل اليت خلت من أهلها يرثها املؤمنون، وأبي صفة  الربع والثمن والسدس كالفرائض  ال. بقدر 
أعماهلم، وبقدر درجاهتم وعلو منازهلم عند هللا، يرثون تلك املنازل. إذاً: ال تعارض بني قوله سبحانه: َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة 

ُتُموَها مبَا ُكن [ وال بني احلديث: )لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله(. وعلى هذا يكون هذا 43ُتْم تـَْعَمُلوَن ]األعراف:ُأورِثـْ
احلديث مبيناً لعلة دخول اجلنة، وعد من هللا، وهللا سبحانه وتعاىل ال خيلف امليعاد، والَعَشم يف وجه هللا عظيم، وكل 

 مؤمن عند النزع يقدم الرجاء على اخلوف. ......
 
 
 

 ل األعمال املؤدية لدخول اجلنةقبو 
 
 
 

يذكر العلماء مسألة: هل مطلق هذه األعمال يدخل اجلنة أو أن هناك شروطاً هلا  فبعضهم يقول: ما اجتنبت 
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِنْر َعْنُكْم َسيِنَئاِتُكْم ]النساء: الكبائر مكفر  [، فاجتناب31الكبائر. وبعضهم يقول: ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

للصغائر؛ ولكن الكبائر بنفسها ... جاءت األحاديث: )اجلمعة إىل اجلمعة مكفرات ملا بينهما(. ويف بعض الرواايت: 
)ما اجتنبت الكبائر( وجاء يف العمرة )العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما(. وجاء أيضاً: )من قال )ال إله إال هللا( 

فقالوا: هذه مطلقة بدون عمل. قالوا: ال. تلك األحاديث العامة املطلقة تقيد  خالصاً من قلبه دخل اجلنة(،
ابألحاديث األخرى، فقد جاء عن الصديق رضي هللا تعاىل عنه أنه بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم امتنع بعض 

ا، فقال له عمر رضي هللا تعاىل العرب عن أداء الزكاة، وارتد البعض منهم، فقام الصديق يف مجع الزكاة ومقاتلة مانعيه
عنه: ) أتقاتل قوماً شهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ! فيقول الصديق: وهللا! ألقاتلن من فرق بني 

الصالة والزكاة. قال عمر: أتقاتل قوماً يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ! فقال له الصديق: أمل يقل 
: )إال حبقها(  والزكاة والصالة من حق )ال إله إال هللا(. وقدمنا مراراً أن لوازم )ال إله إال هللا(: أالَّ يعبد غري رسول هللا

هللا، وال يصرف شيء من العبادة لغري هللا؛ ألنه اعرتف أبنه ال مألوه حبق وال يستحق األلوهية والعبادة إال هللا. 
هللا مبا أرسل به رسوله. إذًا: كل ما أمر هللا به وكل ما هنى هللا عنه داخل ضمن ومقتضى )حممد رسول هللا(: أن يطيع 

)ال إله إال هللا(. مث قالوا: مل يذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم للرجل اجتناب احملرمات، وقلتم: إن فعل الطاعات 
صلى هللا عليه وسلم أنه ملا رأى هذا  وأداء املفروضات يدخل اجلنة، فأين ترك احملرمات  قالوا: إن من حكمة الرسول

الرجل ووجد إقباله على هللا وإخالصه فيما سأل، عرف من حاله أنه ليس من أهل املعاصي، كما جاء يف قصة 
الطفيل أنه ملا ذكر: )... وترتك احملرمات، قال: أما هذه فال شأن يل فيها( أي: لست من أهلها. فقالوا: إنه إن حافظ 

َهى َعِن على الصلوات امل كتوبة، وحافظ على صوم رمضان، فإن صالته ستنهاه عن تلك احملرمات، ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ



يف هذا احلديث املبارك بيان ألقل ما يقتصر عليه  -أيها اإلخوة-[. وهكذا 45اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ]العنكبوت:
تلك النوافل خمافة أن يقع يف تقصري، أو يقع منه  العبد؛ ولكن ال ينبغي أن يفوت على نفسه الفضائل املتحصلة من

 اخلطأ، فيكون لديه األمان والضمان.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حترمي ما أحل هللا وحتليل ما حرم هللا يف احلكم سواء
 
 
 

ل أما قوله رضي هللا تعاىل عنه: )وأحللت احلالل وحرمت احلرام( هذه املسألة حتتاج إىل وقفة طويلة! فإحالل احلال
[، فاهلل سبحانه 40وحترمي احلرام ينبغي أن يُعلم أنه ليس للعبد وليس للسائل، إمنا هو هلل، ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ َّلِلَِّ ]يوسف:

وتعاىل هو الذي حيله احلالل وهو الذي حيرم احلرام، ومن نصب نفسه حملاًل أو حمرنِماً فقد نصب نفسه ندًا هلل، ومن 
ما مل حيرمه هللا، ويف حتليل ما مل حيلله هللا، فقد اختذ شريكاً مع هللا، وملا قرأ رسول هللا صلى هللا أطاع خملوقاً يف حترمي 

يِن َما مَلْ أيََْذْن ِبِه اَّللَُّ ]الشورى: [. فقال عدي بن حامت : 21عليه وسلم قوله تعاىل: َأْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِن
ذانهم أرابابً من دون هللا. قال: أمل يكونوا حيرمون عليكم احلالل فتحرمونه، وحيلون لكم احلرام )اي رسول هللا! ما اخت

فتحلونه ! قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إايهم(. ملا جاء الشيطان إىل أهل مكة وقال: )سلوا حممداً عن الشاة 
 -أو كما قيل-ن الذي أماهتا  من الذي ذحبها قال: سلوه: الشاة تصبح ميتة مَ  -بعدما حرم هللا امليتة-تصبح ميتة 

فإن قال لكم: هللا، فقولوا له: ما ذحبتموه أنتم أبيديكم يكون حالاًل، وما ذحبه هللا بشمروخ من ذهب يكون حراماً  
ْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن فجاءوا وسألوا رسول هللا، فأنزل هللا: َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوكُ 

[(. أي: شرك طاعة. وهكذا يضع لنا هذا السائل الكرمي تلك القاعدة: )أحللت احلالل( وال ينبغي 121]األنعام:
 ملسلم أن أييت مبا أحله هللا، فيقول: هذا حرام، فيقول: أحرمه على نفسي. )لقد جاء ثالثة نفر إىل بيوت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يسألون عن أعماله يف بيته، فأخربهتم أم املؤمنني عائشة عن قيامه ونومه، وعن صيامه وفطره، 

 -وهللا-وعن إتيانه زوجاته، فكأهنم تقالوا هذا العمل، فتناجوا من وراء احلجاب وهي تسمع، فقال أحدهم: أما أان 
، وقال -حرم الفطر على نفسه-ال الثاين: ألصومن الدهر وال أفطر ، وق-حرم النوم على نفسه-أقوم الليل وال أانم 

فلما ذهبوا جاء رسول هللا صلى هللا عليه  -حرم النساء على نفسه-الثالث: ألعتزلن النساء وال آيت النساء أبداً 
وام يقولون: كذا وسلم فأخربته أم املؤمنني مبا مسعت، فبادر صلى هللا عليه وسلم إىل املنرب وخطب وقال: ما ابل أق

وكذا، أما أان فإين أقوم وأانم، وأصوم وأفطر، وآيت النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين(. وهلذا فإن أكرب خطٍأ 
ِق َن الرِنزْ على املسلم أن أييت إىل شيء أحله هللا فيحرمه، ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَّيِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِنَباِت مِ 



[ إذا كنت تزهد فيه فاتركه، وإذا كنت تعافه فاتركه، أما أن جتعله حراماً، أو حترمه على نفسك فلن 32]األعراف:
متلك حترمي احلالل. ولعل قائالً يقول: إن من جترأ فحرم احلالل يكون كمن جترأ فأحل احلرام؛ ألن كاًل منهما تعدٍن على 

ن دون هللا سبحانه وتعاىل. وعلى هذا فإن )إحالل احلالل( أي: فعله حكم هللا، وكل منهما نصب نفسه مشرعاً م
معتقدًا حله، و)حترمي احلرام( أي: تركه معتقدًا حرمته. ألن الشخص إذا ترك احلرام وهو ال يعلم أنه حرام وتركه عفوًا 

هد نفسه يف ذلك، فإنه ال وتركه قلًة وعجزًا أله أجر يف هذا الرتك  ال. أما إذا عرف أنه حرام ومنع نفسه منه وجا
يقدر قدره إال هللا. ويف قصة النفر الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار فسقطت عليهم صخرة وسدت عليهم ابب 
الغار، وتوسلوا بصاحل أعماهلم، وتوسل أحدهم برب األبوين، وتوسل اآلخر حبفظ حق األجري، ويتوسل الثالث ابلعفة 

ى هللا عليه وسلم حاكياً عن الثالث أنه قال: )إنه كانت يل ابنة عم، وكنت أحبها أشد ما عن احلرام، فيقول النيب صل
فرضخت حتت -حيب الرجال النساء، وراودهتا فامتنعت، فأخذهتا السنون واجلدب وجاءت تطلب ماالً، فراودهتا 

ا! اتِق هللا! وال تفضنَّ اخلامت .. فلما جلست منها جملس الرجل من املرأة، غطت وجهها حياًء، وقالت: اي هذ-احلاجة
إال حبقه. فقمت عنها وتركت هلا املال، اللهم! إن كنُت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فاجنابت 

الصخرة، وخرجوا ميشون يف اخلالء(. هذا ترك شيئاً حراماً يعلم أنه حرام وتركه لوجه هللا. وهكذا فإن من اقتصر على 
ل احلالل أي: اعتقد حله، وحرم احلرام أي: اعتقد حْرَمَته وجتَنـََّبه فإن هذا أقل درجات االستقامة. املكتوابت، وأح

وابهلل تعاىل التوفيق. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. وأسأل هللا يل ولكم أن 
نا صراطه املستقيم، وأن جيعلنا وإايكم على اهلداية جيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدي

 واالستقامة حىت نلقاه وهو راٍض عنا. رحم هللا والدينا ومشاخينا واملسلمني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 األسئلة
 
 
 
...... 
 
 
 

 حكم االمتناع عن لبس ثياب اإلحرام أو لبس ثياب معها خوف الربد
 
 



 
السؤال: بعض احملرمني حلج أو عمرة خياف الربد إن لبس اإلحرام، فهل جيوز له أال يلبس ثوب اإلحرام أو يلبس معه 
ثياابً أخرى  اجلواب: الذي يريد اإلحرام وخيشى الربد نقول: هذا جبان، واملسلم جيب أن يكون شجاعاً، كلمة: 

ة، لسَت ذاهباً إىل امليدان أمام القنابل والصواريخ، وإن  )أخاف الربد( نقول لصاحبها: اترك اخلوف وتعلم الشجاع
كنت مريضاً فكلمة )أخشى( اتركها عنك، إال إذا قال لك طبيب عامل حبالتك: إن جتردت مرضت، ويكون هذا عن 
علم، أما جمرد ختونف فنقول لك: ال. الذي خياف من عفريت فإنه يظهر له، وأنت حني ختاف من مرض فسيأتيك ولو 

كن مريضاً؛ لكن اترك عنك اخلوف وجترد وأنت يف ضيافة هللا. فإذا أخربك طبيب أو مع التجربة السابقة يف مل ت
حياتك تعلم أنك إن جتردت مرضت فخذ من اللباس بقدر حاجتك، وجترد من الباقي وعليك الفدية ِلَما لبست. 

 وهللا أعلم.
 
 
 

 [1احلديث الثالث والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )الطهور شطر اإلميان(
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
ونبينا حممد، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول اإلمام النووي رمحه هللا: ]عن أيب مالك 

ث بن عاصم األشعري رضي هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل احلار 
متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متألان أو متأل ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب 

بائع نفسه فمعتقها أو موبقها( رواه مسلم[. هذا احلديث ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو ف
اشتمل على عدة معاٍن، وعلى عديد من اجلوانب، وأكثر العلماء رمحهم هللا من ذكره يف عدة مواضع. وقوله صلى 

هللا عليه وسلم: )الُطهور( هو بضم الطاء، ويقال بفتح الطاء )الَطهور(، ومثلها: الُوضوء والَوضوء، والُسحور 
الَسحور، قالوا: كلها ابلضم تكون مبعىن: املصدر، وابلفتح مبعىن: الفعل، فالُطهور هو التطهر، والَطهور هو املاء و 

 الذي يتطهر به اإلنسان، وكذلك الُسحور والَسحور. ......
 
 
 

 معىن الطهور



 
 
 

ا: الطهور املبالغة يف التطهري، التطهر عن كل ما ال يليق: فقالو  -الشطر هو النصف، والطهور يراد به هنا معنياه: أ
أي: الطهارة من احلدث واخلبث. والطهور يف اللغة: هو التنزه عن كل قبيح. قال تعاىل: َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم 

وسلم ال يقرب النجاسة [، فالنيب صلى هللا عليه 4[، وقال: َوثَِياَبَك َفَطهِنْر ]املدثر:56ِإنَـُّهْم ُأاَنٌس يـََتَطهَُّروَن ]النمل:
وال خيالطها، لكن هذا كناية عن التطهر عن كل ما ال يليق مبقامه صلى هللا عليه وسلم، وما يورده العلماء يف املعىن 
العام للطهور يشمل كل ما ينبغي أن يتجنبه اإلنسان، ولذا قالوا: إن املراد ابحلديث هنا: املعىن اللغوي العام وليس 

اص؛ ألن املعىن اللغوي العام، هو: التنزه عن كل ما ال يليق ابملسلم أن يتلبس به، أما الطهارة املعىن الشرعي اخل
الشرعية فهي إما وضوء، وإما ُغسل: غسل النجاسة، وُغسل اجلنابة، فغسل النجاسة ال ميكن أن يكون شطر 

الطهور فعاًل شطر اإلميان. وقالوا: اإلميان: اإلميان. ولكنه ابملعىن األعم: طاعة هللا، واجتناب نواهيه، وهبذا يتأتى أن 
أقوال، وأفعال، واعتقاد. اعتقاد ابلقلب، ونطق ابللسان، وعمل ابجلوارح. ونطق اللسان وعمل اجلوارح ينقسم إىل 
قسمني: األول: امتثال أوامر: من ذكر، وصالة، وصيام. والثاين: اجتناب نواٍه: اجتناب الكذب، والغيبة، والسرقة، 

، وكل ما فيه معصية هلل. قالوا: فالطهور الذي هو مبعىن التنزه وترك ما ال يرضي هللا سبحانه وتعاىل هو نصف والزان
اإلميان؛ ألن اإلميان أوامر جيب أن يفعلها اإلنسان، ونواٍه جيب أن يتقيها ويرتكها، فالطهور: ترك املعاصي، وترك ما ال 

تطهري األعضاء ورفع احلدث:  -: )إن الطهور شطر اإلميان(. ب( يليق، والتنزه عن معصية هللا. ومن هنا قال
والبعض يقول: املراد ابلطهور هنا: تطهري األعضاء، ورفع احلدث؛ ألن الطهارة شرط يف صحة الصالة، والصالة 
 عماد الدين، فال تصح الصالة إال بطهارة، وجاء يف احلديث: )قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني( ، والصالة

[ ، قالوا: إبمجاع املفسرين أهنا صالتكم، أي: 143تسمى إميان كما قال هللا: َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ]البقرة:
ألهنم كانوا يصلون إىل بيت املقدس، ومات أشخاص يف تلك الفرتة، مث حتولوا ابلصالة إىل الكعبة، فتساءل الناس 

إىل الكعبة وماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس ! فجاء قوله تعاىل: َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع  وقالوا: ما ابل الذين مل يصلوا
 ِإميَاَنُكْم ، فقالوا: اإلميان من أمساء الصالة.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 املعىن األعم لقوله: )الطهور شطر اإلميان(
 
 
 



األخص، وإذا نظران إىل املعىن األعم، وإىل ترتيب ما جاء يف قيل: الطهور شطر اإلميان مبعىن: )الصالة(، وهذا املعىن 
احلديث، حيث ذكر الصالة والصدقة، والصوم داخل يف الصرب، فذكر أركان اإلسالم الثالثة، وبقي من األركان احلج 

، وأن حممداً والشهادة، واحلج داخل يف أعمال البدن وأعمال املال، وبقي الركن األول وهو: شهادة أن ال إله إال هللا
رسول هللا، وهذا هو الذي حتصل به طهارة القلب من دنس الشرك. فإذا أخذان قوله: )الطهور شطر اإلميان(، وقلنا: 

إن الطهور يف اإلسالم حبسبه، فطهارة الثوب من اخلبث، وطهارة البدن من احلدث، وطهارة القلب من أمراضه  
وال احلقد، فهذا صواب. قال عبد هللا بن عمرو بن العاص: )كنا  كاحلقد، واحلسد؛ ألن اإلميان ال يقارن احلسد

جلوساً عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: خيرج عليكم رجل من أهل اجلنة، فخرج رجل معلق نعليه، فسلم 
ومضى، فلما كان من الغد جلسنا يف ذلك اجمللس، وقال صلى هللا عليه وسلم: خيرج عليكم رجل من أهل اجلنة، 

رج ذاك الرجل الذي خرج ابألمس، قال: فتبعته حىت عرفت بيته، فلما جاء املساء، جئته وطرقت عليه الباب، فخ
وأردت أن أكون ضيفك الليلة،  -وما كان بينه وبني والده شيء-وقلت: إن بيين وبني أيب ما يكون بني الولد ووالده 

بل أن يؤذن للصبح قام وتوضأ وذهب إىل املسجد فقال: مرحباً، قال: فتعشى بعد أن صلى العشاء، مث انم، وق
وصلى الصبح، ومل أر شيئاً جديدًا، فقلت: لعله ترك عبادته من أجلي، أو أنه متعب من عمله، فذهبت يف الصباح 

، فقلت: -أي: مدة الضيافة-ورجعت إليه يف الليل ألنظر ماذا سيكون منه، فلم أجد شيئاً جديدًا، مث الليلة الثالثة 
د هللا! أخربين عما تعمل سرًا فيما بينك وبني هللا، قال: ليس يل عمل إال ما رأيت، أصلي العشاء وأانم، وأقوم اي عب

الفجر، وأذهب إىل عملي، وأرجع إىل فراشي! قال: أليس هناك شيء آخر  قال: ال، أبدًا، فمضى مث دعاه فقال: ما 
س يف قلوبنا حقٌد ألحد(، ولذا يقول الصديق رضي هللا سبب سؤالك  فأخربه، فقال: إن يكن شيء فإننا نبيت ولي

تعاىل عنه: )ما سبق السابقون بكثرة صالة وال صيام، ولكن مبا وقر يف القلب(، أي: من طهارة القلب، وتعظيم 
بحانه: حرمات هللا، وخمافة هللا سبحانه وتعاىل. إذًا: الطهور هنا املراد به: طهارة القلب من كل أدرانه، كما يف قوله س

ُرُهْم ]التوبة: [ تطهرهم من أي شيء  هل تطهرهم من جناسة أو خبث  ال، بل تطهر 103ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدقًَة ُتَطهِن
يِهْم هِبَا ]التوبة: [ أي: يف أنفسهم وأمواهلم، فالزكاة مبعىن: النماء والزايدة، يقول 103تلك النفوس، قال تعاىل: َوتـُزَكِن

اة تطهر وتزكي(، فالغين والفقري يستفيد من الزكاة، فالغين يطهر قلبه من درن الشح، والفقري تزكو العلماء: )الزك
نفسه من احلقد واحلسد. وإذا سلم الغين من الشح، وسلم الفقري من احلقد، أصبح اجلميع إخواانً، ومن هنا ميكن أن 

ع وفاض بكل خري، ولذا أعقب طهارة القلب يقال: إن احلديث عين أول ما عين ابلقلب؛ ألن القلب إذا طهر نب
بذكر اللسان، والذكر ال أييت مبجرد نطق اللسان بل البد أن يكون انبعاً من قلب طاهر، وكأن احلديث يقول: أوالً 
طهر قلبك، مث بعد ذلك اذكر ربك، فيكون الذكر انبعاً من قلب طاهر مع هللا، ومثال ذلك يف احملسوس: املزارع إذا 

يزرع أرضه، وجاء ببذور جيدة غالية، فقبل أن يضع البذور يف األرض ينقي الرتبة، فإن كانت سبخة حذاها، أراد أن 
وإن كان فيها جنل نقاها، إن كانت فيها حجارة أبعدها، حىت تصبح الرتبة طيبة منبتة نقية، فحينئٍذ يطمئن إىل الزرع، 

ة، أو أرض ملغمة، أو أرض اختلطت حجارهتا برتاهبا، فإذا زرع فيها كان النبات حسناً، أما أن تكون أرض سبخ
فكيف تنبت هذه ! ومن هنا أيها اإلخوة! جاءت ال إله إال هللا، مبعىن أهنا تنفي كل مألوف، وبعد أن يزيل االعتقاد 

 من كل مألوف، وينبذ كل املعبودات، يتجه إىل إله واحد، دون مزامحة. وإذا جئنا إىل االجتماعيات واملشاركة يف
الفكر: إذا كنت تريد أن تضع فكرة نقية يف قلب إنسان، فقبل أن تضع الفكرة، وقبل أن تدعوه إىل الفكرة جيب أن 
تزيل العوائق، فإذا كان إنسان يعتقد اعتقادًا خاطئاً، وتريد أن تلقنه القعيدة السليمة، فقبل أن تلقنه العقيدة السليمة 

ا  ألنك إذا جئت ابلصاحل مع الطاحل أفسد الطاحل الصاحل. مثاًل: إذا كان جيب أن تبني له بطالن ما يف ذهنه، ملاذ



عندك عسل مصفى، وعندك إانء فيه زيت أو شيء آخر، فال تدخل العسل على الزيت أو على شيء قذر، وجيب 
فكرة،  أن تنقي اإلانء وتنظفه أواًل، مث تصب العسل فيه، وكما يقولون: الغزو الفكري، يكون مبجيء فكرة تزاحم

ودعوة تزاحم دعوة، وحينما ختتلط اللغات بعضها ببعض، جتد فيها احتكاكاً، وجتد كاًل من اللغتني أتخذ من األخرى، 
وحيصل حينئٍذ اللحن، ومن هنا ندرك أمهية وصية النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخر حياته: )أخرجوا اليهود من 

رة العرب(، ملاذا  كان اليهود موجودين، واملشركون موجودين، فإذا جزيرة العرب(، وقال: )ال جيتمع دينان يف جزي
استمر دين جبانب الدين اإلسالمي، فال بد أن حيصل احتكاك، وال بد أن أتخذ كل طائفة من األخرى؛ وهلذا جيب 

الم فيها أال يكون يف جزيرة العرب دينان؛ وجزيرة العرب قاعدة اإلسالم، ومنطلق اإلسالم، فيجب أال يشارك اإلس
دين آخر؛ ألنه إن وجد فيها دين آخر فسيحصل امتزاج واحتكاك، أولئك أيخذون من هؤالء، وتزحف العادات 
السيئة إىل صميم وقلب األمة اإلسالمية. إذًا: )الطهور شطر اإلميان( أواًل وقبل كل شيء: طهارة القلب من كل ما 

يدة يف ذات هللا سبحانه، يف وحدانيته، يف أمسائه وصفاته وأفعاله، يدنس املعتقد اإلسالمي، سواء كان فيما يتعلق ابلعق
يف ربوبيته لكل العاملني، يف ألوهيته وإفراده ابلعبادة، فإذا طهر القلب، وصار نقياً مع هللا، أصبح هذا القلب خصباً 

لم كان يقاتل الناس حىت نقياً، صاحلاً ألن تضع فيه كل خري، فينطق حبمد هللا وتسبيحه، والنيب صلى هللا عليه وس
 يقولوا: )ال إله إال هللا(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قوله: )احلمد هلل متأل امليزان(
 
 
 

إذا طهر القلب، أييت دور اللسان: )احلمد هلل متأل امليزان(، ويقولون: إن احلمد والثناء والشكر كلها مدح ملن تتجه 
د ثناء على احملمود سواًء كان ابإلفضال أو ابلتفضل، أي: سواًء كان فاضالً إليه، ولكنهم يفرقون بينها، فيقولون: احلم

يف ذاته، أو متفضاًل بنعمه على غريه، وحقيقة احلمد هو الثناء على احملمود لكمال ذاته وصفاته، وال يوجد هذا إال هلل 
[لالستغراق، تستغرق مجيع احملامد وتضيفها إىل 2لفاحتة:سبحانه، ولذا قالوا: )ال( يف قوله: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي ]ا

هللا، وقوله صلى هللا عليه وسلم: )احلمد هلل متأل امليزان( أتى بعدها بسبحان هللا، وإذا نظران إىل اللفظني: احلمد هلل، 
غاية التوحيد، وسبحان هللا، فهما قسيمان، )فاحلمد هلل( تثبت للموىل سبحانه مجيع صفات اجلالل والكمال، وهذا 

والقسم الثاين )سبحان هللا( تنزيه هلل عن مجيع النقائض، فحينما أتيت إىل اللغة جتد هذه املادة )سبحان( على وزن 
[، ُيَسبِنُح َّلِلَِّ 1)فعالن( فاأللف والنون زائدَتن، وأصل املادة )سبح(، كما يف قوله تعاىل: َسبََّح َّلِلَِّ ]احلديد:

مبعىن الغفران، وأصل )سبح( من السباحة يف املاء، ومجيع مفردات اللغة العربية يسبق وضعها [ فالسبحان 1]اجلمعة:



للمادايت، مث تنتقل إىل املعنوايت، فالسباحة يف املاء حركة، والغرض منها واملقصود هبا النجاة من الغرق، فأنت إذا 
( يعين: أنزه هللا سبحانه، وأبعده عن كل نزلت يف املاء ومل تسبح غرقت وهلكت، فكذلك الذي يقول: )سبحان هللا

ما ال يليق جبالله، وأبعد نفسي عن موارد اهلالك، فالعبد حينما يسبح هللا ينجو؛ ألنه نزه ربه عما ال يليق جبالله وإال 
وهو نفي كل النقائص -وبني )سبحان هللا(  -وهو إثبات صفات الكمال هلل-هللك، فإذا مجع العبد بني )احلمد هلل( 

يكون قد استكمل جوانب التوحيد، وهو إثبات بال تكييف، وتنزيه بال تعطيل، وهبذا جيتمع التوحيد يف  -عن هللا
هاتني الكلمتني، ومن هنا جاء يف احلديث: )كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إىل الرمحن، ثقيلتان يف امليزان: 

حلديث بطهارة القلب، مث جاء بذكر اللسان أبمجع الكلمات، سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم ( بدأ هذا ا
وكما قالوا: إن هللا اصطفى من الكالم أربع: )سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب(، ويف احلديث: )ال 

امليزان عند أهل السنة حول وال قوة إال ابهلل من كنز حتت العرش(. وقوله: )احلمد هلل متأل امليزان( ما هو امليزان  
[، واملعتزلة يقولون: ليس 47مجيعاً: ميزان بكفتني، ينصبه هللا للعباد يوم القيامة: َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط ]األنبياء:

هناك ميزان، وإمنا هناك عدالة يف الفصل بني اخلالئق يوم القيامة، وأهل السنة واجلماعة يثبتون امليزان لوزن أعمال 
عباد، وجاءت السنة تبني أن هذا امليزان لو وضعت السموات السبع واألرضون السبع يف كفة لوسعتهم تلك الكفة، ال

وذلك يف حديث البطاقة: )يؤتى ابلعبد وله سجالت مد البصر، ويظن أنه هالك، فيقال له: لك عندان حسنة، 
ه إال هللا هبذه املوازين  فيؤتى بال إله إال هللا يف بطاقة فتخرج بطاقة فيها: )ال إله إال هللا(، فيقول: وماذا تفعل ال إل

فتوضع يف الكفة األخرى، فرتجح بكل تلك السجالت(، وقال صلى هللا عليه وسلم: )لو أن السموات السبع، 
هللا متألان، واألراضني السبع يف كفة، وال إله إال هللا يف كفة، ملالت هبن ال إله إال هللا(. وقوله: )سبحان هللا، واحلمد 

أو متأل، أو ميألان(، جاء هبذه الرواايت الثالث، )متأل( ابإلفراد أو )ميألان( ابلتثنية. قالوا: على التثنية احلمد 
 والتسبيح، وعلى اإلفراد اجلملة بكاملها كأهنا مجلة واحدة، والكلمتان معاً كاجلملة الواحدة.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 عظم ثواب احلمد هلل وسبحان هللا
 
 
 

أيهما أعظم ثواابً: قولك: احلمد هلل أو احلمد هلل وسبحان هللا  بعضهم يقول: سبحان هللا، واحلمد هلل متأل ما بني 
السماء واألرض، واجلمهور يقولون: إذا كانت كفة امليزان تسع السموات واألرض، فأيهما أكرب جرماً وأوسع وأكثر  

ألنه يسع السموات السبع واألراضني. إذًا: احلمد هلل ثواهبا أعظم، وقالوا:  ال شك أن كفة امليزان أو امليزان أوسع؛
إن احلمد هو نصف توحيد حق هللا، والتسبيح هو النصف الثاين، فثواب احلمد وإثبات الكمال واجلالل هلل ال أحد 



ر قدره إال هللا، قالوا: احلمد يقدر قدر هذا الثواب؛ ألنه متعلق حبق هللا، وحبق مدحه سبحانه، فثوابه ال يسعه وال يقد
هلل متأل امليزان، مث أتيت )سبحان هللا( مع )احلمد هلل( فتمأل ما بني السماء واألرض، مع بقاء امليزان مملوءًا بثواب احلمد 

 هلل. انظروا أي عظمة هذه ! ألهنا تتعلق بذات هللا، حتمد املوىل، وتنزه املوىل، والباقي كلها فروع.
 
 
 

 ةأعلى الصفح
 
 
 

 معىن قوله: )الصالة نور(
 
 
 

بعد نطق اللسان، الذي جاء عقب تطهري القلب، أتيت أعمال اجلوارح، )والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب 
ضياء( قال: )الصالة نور( بينما أييت قوله: )والصرب ضياء(، ويتفق علماء اللغة أن الضياء أقوى وأشد من جمرد النور، 

ور إضاءة بال حرارة، والضياء نور مع شدة حرارة، )والصدقة برهان(، قالوا: الربهان هو الشعاع لكنهم يقولون: الن
برهان( ترتبط خبط اإلضاءة، إال أن النور  -ضياء -الذي يكون أمام ضوء الشمس. إذًا: هذه الثالثة األلفاظ )نور

لضياء نور مع شدة حرارة. وما فائدة هذا فيه ضياء مع هدوء، وليس فيه حرارة، والربهان قريب من أشعة الشمس، وا
َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرانَ  َما   التقسيم  قالوا: إن دين اإلسالم نور وهداية، والقرآن الكرمي وصف أبنه نور، وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

[، وقال تعاىل: لُِتْخرَِج النَّاَس 52ْن َنَشاُء ]الشورى:ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإِلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه مَ 
[، وأما الضياء فمعه الشدة؛ وهلذا غاير يف وصف الصالة أبهنا نور، والصرب أبنه 1ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر ]إبراهيم:

كما قال سبحانه: َجَعَل   ضياء، وقالوا: النور يصدق على مطلق اإلضاءة، والضياء ال يكون إال للشيء الشديد القوي
[ فوصف القمر أبنه نور، والشمس أبهنا ضياء؛ ألن نور الشمس أشد من نور 5الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا ]يونس:

القمر، ولكن قد يستطيع اإلنسان مواصلة السري يف نور القمر ما ال يستطيعه يف ضوء الشمس، وأيضاً الصرب أعم 
صرب تصلي، وابلصرب تصوم، وابلصرب تزكي، وابلصرب جتاهد يف سبيل هللا، إىل غري ذلك. من كل التكاليف، فبال

ووصف الصالة أبهنا )نور(، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه وصف الصالة بقوله: )مخس صلوات كتبهن هللا يف 
له نور يوم القيامة (، وجاء فيما  اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورًا يوم القيامة، مل حيافظ عليها مل يكن

يتعلق ابلوضوء: )إن أميت أيتون يوم القيامة غراً حمجلني من أثر الوضوء(، وجاء يف حق الصالة أهنا نور على الصراط، 
[، واآلية 12اهِنِْم ]احلديد:وجاء يف القرآن الكرمي: يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوأبَِميَْ 

[، ومسعنا الشيخ األمني 13األخرى: يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ]احلديد:
ني، ويف ذلك اليوم يكشف هللا رمحة هللا عليه يف هذا املقام يقول: هذه قضية خطرية جدًا بني املنافقني وبني املؤمن
[، ويقول: خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو 9حقيقة خداع املنافقني: خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم ]البقرة:



َن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل [، وكيف خيادعون املؤمنني  قال هللا: َوِإَذا َلُقوا الَِّذي142َخاِدُعُهْم ]النساء:
َا حَنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن * اَّللَُّ َيْستَـْهِزُئ هِبِْم َومَيُدُُّهْم يف طُْغيَ  [. فهم 15-14اهِنِْم يـَْعَمُهوَن ]البقرة:َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ

عهم اجلماعات، وإذا توّ أحدهم توارثوا معه، ويتزاوجون من خدعوا املؤمنني بقوهلم: حنن معكم، وحيضرون م
املسلمني، ويتوارثون معهم، وجياهدون معهم، وأيخذون من الغنائم معهم، وحقنت دماؤهم وأمواهلم، هذا ظاهر األمر، 

ني. ويف يوم ولكنهم خيفون الكفر، فاهلل سبحانه تركهم على ما هم عليه، وظنوا أهنم بذلك خدعوا هللا وخدعوا املؤمن
يتوىل هللا أمر اجلميع، ويقوم الناس من قبورهم ألول وهلة غراً حمجلني من أثر  -نسأل هللا السالمة والعافية-القيامة 

الوضوء، املؤمن واملنافق سواء، مث يطرد املنافقون من احلوض، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )وأان فرطكم على 
ماً عن احلوض فأقول: أميت أميت! فيقولون: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: احلوض، مث إن املالئكة تذوذ أقوا

سحقاً سحقاً ملن بدل بعدي(. ويف ذلك اليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ويبعث املنافقون آباثر نور الوضوء مع 
سول هللا صلى هللا عليه عامة املؤمنني، ويفرحون بذلك، ألهنم تساووا مع املؤمنني، حىت إذا جاءوا لريدوا حوض ر 

وسلم طردوا!! والنيب عليه الصالة والسالم فرط األمة على احلوض كما قال صلى هللا عليه وسلم: )وأان فرطكم على 
احلوض، قالوا: اي رسول هللا، كيف تعرف من أييت بعدك ومل تره  قال: أرأيتم لو أن ألحدكم خياًل هبماً دمهاً غراً 

لوا: نعم ( والدهم اليت لوهنا واحد، البهم السوداء اليت ليس فيها لون آخر، وغرًا أي: جبينها حمجلة، أكان يعرفها  قا
مضيء، واحلجل موضع القيد، والفرس إذا كانت دمهاء بلون واحد، وجبينها أبيض، وأقدامها بيضاء، ال ختفى على 

قالوا: نعم، قال: فإن أميت أيتون يوم القيامة غراً صاحبها أبدًا: )أرأيتم لو أن ألحدكم خياًل هبماً دمهاً، أكان يعرفها  
حمجلني من أثر الوضوء( فبني صلى هللا عليه وسلم أنه ينتظرهم عند احلوض، فإذا جاءوا فرزت املالئكة النفاق عن 

ا قال اإلميان، وعزلت املنافقني عن املؤمنني، ومضى املؤمنون إىل احلوض ليشربوا منه، وحني يرد املنافقون يقولون كم
[، انظروان: مبعىن انتظروان، أي: حىت منشي يف 13هللا: يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرواَن ]احلديد:

ْن نُورُِكْم أنواركم أو انظروان: التفتوا إلينا، وانظروا إلينا ليجيء إلينا أنوار وجوهكم، انظروان، أو انتظروان: نـَْقَتِبْس مِ 
[ 106[ تبقى على بياضها، َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه ]آل عمران:106[. قال: يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه ]آل عمران:13]احلديد:

 أي: يطفأ نورها، وهؤالء هم املنافقون، وحني ينادون املؤمنني جييبهم املؤمنون: اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِربَ 
نَـ  ُتْم ُهْم ِبُسوٍر َلُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَُة َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب * يـَُناُدونـَُهْم َأمَلْ َنُكْن َمَعكُ بـَيـْ ْم قَالُوا بـََلى َوَلِكنَُّكْم فـَتَـنـْ

ُتْم َوَغرَّْتُكُم اأَلَماينُّ َحىتَّ َجاَء َأْمرُ  [، فيبقى النور مع 14-13اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ اْلَغُروُر ]احلديد: أَنـُْفَسُكْم َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَبـْ
املؤمنني، ولكن املؤمنني حينما يرون هذا املوقف، خيافون من موقف آخر، ومن اختبار اثٍن، فيقولون: رَبَـَّنا َأمتِْْم لََنا 

ه لنا حىت ندخل اجلنة. نسأل هللا سبحانه أن يرزقنا وإايكم [ أي: أبِق لنا هذا النور، وأمت8نُوَراَن َواْغِفْر لََنا ]التحرمي:
النور الكامل، وأن حيفظنا وإايكم من الفنت، وأن يبلغنا وإايكم رضاه واجلنة. قوله: )والصالة نور( قالوا: هي نور يف 

صلى هللا عليه الدنيا؛ ألن املؤمن إذا طهر قلبه؛ وأدى الصالة، كانت الصالة له شحنة نور يف قلبه، وهلذا يقول 
وسلم: )اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه يرى بنور هللا( من أين أيتيه النور  من عبادته، ومن صالته: )وال يزال يتقرب إيل 

ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به(، فينري هللا له بصريته. وهلذا يقول 
[ إذا مهه أمر فزع إىل الصالة، فأانر هللا قلبه وبصريته، وشرح صدره، 45صَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:هللا: َواْسَتِعيُنوا اِبل

ويسر أمره. والصالة نور للمؤمن يف الدنيا، بتوجهه إىل اخلري، واطمئنان النفس والقلب، وحبفظه عن املعاصي كما 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوالْ  [ إذًا: الصالة نور يف الدنيا، وكما قال بعض 45ُمْنَكِر ]العنكبوت:قال هللا: ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ

السلف: )من صلى ابلليل، حسن وجهه ابلنهار( أي: يضيء وجهه، قال هللا: ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد 



الصالة نور( حقيقة يوم القيامة، [، وهكذا يف عرصات القيامة، فالصالة نور للعبد يوم القيامة. إذاً: )و 29]الفتح:
وداللة وهداية يف الدنيا، ويدرك ذلك من ذاق طعم الصالة، حينما يؤديها خبشوعها ويتمها بركوعها وسجودها، 
ويوفيها حقها من يف الطهارة، واستقبال القبلة، وسرت العورة، واستحضار القلب، وبذلك يشعر حبقيقة نور الصالة 

 وحالوهتا.
 
 
 

 ةأعلى الصفح
 
 
 

 من أحوال السلف يف الصالة
 
 
 

كان بعض السلف إذا قام يف الصالة ال يدري مبن حوله، وإذا قرأ اآلية رمبا رددها الليل كله، كما جاء عن عثمان 
ُة [، وابن عباس قام ليلة بقوله تعاىل: َوَجاَءْت َسْكرَ 1رضي هللا تعاىل عنه أنه قام ليلة بـُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد ]اإلخالص:

[، وعن عكرمة أنه قام هبذه اآلية يف سفر يرددها ويبكي حىت طلع 19اْلَمْوِت اِبحْلَقِن َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد ]ق:
الفجر، فهؤالء ذاقوا حالوة املناجاة مع هللا. وهاهو علي بن احلسني كان يصلي وانصدع ركن املسجد، ومل يشعر 

، فقال: ما هذه الغربة ! قالوا: أما مسعت املسجد قد سقط ! قال: مل أشعر بشيء، ومضى يف صالته حىت سلم منها
بذلك! كنت يف شغل عنها، وكان إذا أراد أن يتوضأ اصفر وجهه، وتغري لونه، فقيل له يف ذلك، فقال: أال تدرون بني 

و يف الصالة! وذكر يدي من أريد أن أقوم ! وعروة بن الزبري أصيب يف ساقه، وقرر األطباء قطعها، فقطعوها وه
البخاري رمحه هللا تعليقاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف غزوة، فأصاب يف النهار حياً من أحياء العرب، فجاء 
رجل منهم كان غائباً فعلم أن زوجته مع املسلمني، فتبعهم ابلليل، فنزل النيب صلى هللا عليه وسلم شعباً، فقال: )من 

رجالن: رجل من ثقيف، واآلخر من األنصار، فأمرمها أن حيرسا املسلمني (، فذهبا إىل فم يكلؤان الليلة  فقام 
الشعب، فقال أحدمها لآلخر: اكفين نصف الليل األول وأكفيك نصفه الثاين، فقام صاحب النوبة، حيرس فم 

ومل يره لظالم الليل، وكان  الوادي، ورفيقه انئم ينتظر نوبته، فجاء الرجل الذي يطلب أثر زوجه، فسمع القارئ يقرأ،
رامياً، فأخرج سهمه، ووضعه يف قوسه، ورماه صوب الصوت فأصابه، ولكن القارئ نزع السهم وألقاه، واستمر يف 

قراءته، فظن املشرك أن سهمه أخطأ، فأخذ السهم الثاين وصوبه وأصابه، ولكن القارئ نزع السهم ومضى يف صالته، 
ثالث ورمى وأصابه، وإذا ابلدم يقطر على وجه النائم، فاستيقظ وقد فرغ من صالته، فظن الرامي أنه أخطأ، فأخذ ال

فقال: ما هذا  قال: رماين الرجل، فقال: هال أيقظتين أول ما رمى، قال: كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها! عجب 
اس تقيسونه أنتم ! لو مل يكن وهللا! السهم يقطع يف حلمه، ويتقاطر دمه، وهو يكره أن يقطع قراءة السورة، أبي مقي

هذا األثر يف صحيح البخاري، لقلتم: سنده وسنده، رجاله ورجاله؛ ألنه فوق مستوى إدراكنا، فكيف يتحمل ثالثة 



أسهم ! بل هي أشد من ستة؛ ألن نزع السهم وله أسنان معاكسة أشد فتكاً من رميه ونفوذه، كما قال القائل: سيان 
السهام ووقعهن أليم فهذا يُرمى بثالثة أسهم، وخترتق جسمه، وينتزعها ويستمر يف  إن هي أقبلت أو أدبرت نزع

صالته؛ ألنه كان يقرأ سورة ويكره أن يقطعها! أتظنون أن هذه السورة من قصار املفصل كالضحى، وأمل نشرح، 
سورة الكهف! غذاؤهم الروحي والتني، ال وهللا! قالوا: إهنا سورة الكهف، فيستمر يف قراءته وصالته ابلليل حىت خيتم 

هو سر قوهتم وليست القوة ابملطعومات واملشروابت. ويقولون: من خصائص خالد بن الوليد : أنه ما اهنزم يف معركة 
أبدًا، حىت وهو مشرك، ويف أحد كان مع املشركني، وكان هو سبب عملية التفاف املشركني من وراء الرماة. قيل له يف 

لقد حزت املناصب، ونلت االنتصارات، فما هي أمنيتك يف احلياة بعد ذلك كله  انظروا!  آخر حياته: اي خالد !
حروب وانتصارات، غنائم ومناصب، ويسأل: ما تريد بعد ذلك  ماذا كان جوابه ! أطلب اخلالفة ! ال وهللا، إمنا متىن 

نيا، وخري شاهد على ذلك: ما وقع يف أن حيرس املسلمني مصلياً، فـخالد رضي هللا عنه ما كان يعمل ملنصب، وال لد
وقعة الريموك، حينما كان رضي هللا عنه قائدًا للمعركة، وعاماًل لـأيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه، فتويف أبو بكر 
وتوىل عمر ، ومسع عمر ابنتصاراته، ومسع برعب الناس، فعزله أثناء املعركة، وجاء الربيد بوفاة أيب بكر، وأمر عمر 

ل خالد وتولية أيب عبيدة ، فماذا فعل خالد  حينما اجتمع القادة مجيعاً قالوا: دعوان نتناوب القيادة؛ ألن عدد بعز 
العدو أكثر من عدد املسلمني مخس مرات، فقالوا: نتناوب القيادة، واتركوا لـخالد هذا اليوم، فأخذ ينظم اجليش، 

لعدو مبجئ مدد، ويف أثناء املعركة بدت بشائر النصر، وجاء الربيد، وأخذ يرسل بعض السرااي ليالً لتأيت هنارًا توهم ا
فأوقفه خالد ما عندك يف هذا الربيد  فأخربه، فقال: أعلم برسالتك أحد  قال: ال. فحبسه عنده وأمسك خطاب 

يك اي أمريان! عزله، واستمر يف قيادة املعركة؛ حىت أمت هللا النصر على يده، مث ذهب إىل أيب عبيدة فقال: السالم عل
وعظم هللا أجرك يف أيب بكر ، وليهنك خالفة عمر ، قال: وأنت ! قال: أان جندي من جنودك، وقدم إليه خطاب 

التولية والعزل! فهل كان هذا البطل يسعى ملنصب ! أيتيه العزل من القيادة وهو يف أثناء املعركة، فلم يتخل 
ان يقاتل يف سبيل هللا، وهلذا كل مسلم يشارك يف معركة، حيس أبنه ويقول:لست مسئواًل، وال حاجة يل فيها، إمنا ك

مسئول عنها بكاملها. وهذا احلباب بن املنذر ملا كان يف غزوة بدر، ونزل رسول هللا يف أول األمر منزالً، فقال: )اي 
ة، قال: ليس هذا مبنزل، رسول هللا! أمنزل أنزلكه هللا فال قول ألحد أم هي احلرب واملكيدة  قال: بل احلرب واملكيد

الرأي عندي أن نتقدم إىل آخر بئر جهة املشركني، ونبين لنا حوضاً ومننع عنهم املاء، وجنلس على املاء وال ماء 
للمشركني(، وكان جربيل مع رسول هللا وهو ينظم اجليش، فنزل ملك وقال: )اي حممد! الرأي ما قال احلباب، فالتفت 

تعرف هذا اي جربيل ! قال: ال؛ ألنه ما كل مالئكة السماء يعرفوهم جربيل: َوَما يـَْعَلُم الرسول إىل جربيل، وقال: أ
[، ولكنه قال: هو ملك وليس بشيطان( فـاحلباب وهو فرد من اجليش يشعر أبنه 31ُجُنوَد رَبِنَك ِإالَّ ُهَو ]املدثر:

نًة، واشتد أمر احلصار على املسلمني، مسئول عن مهمة املعركة أبكملها. ويف بعض الغزوات حاصر املسلمون مدي
واهتدى رجل يف الليل إىل ثغرة يف احلصن، فدخل حصن العدو، وفتح األبواب، وكرب ودخل املسلمون وانتصروا، 

وهم ال يدرون من الذي فتح األبواب  فقام األمري يريد أن يعرف من هو، فقال: ليقوم صاحب الثغر فمكث ثالث 
حبق السمع والطاعة إال أتيتين، ويف منتصف الليل  -اي صاحب الثغر-ال: عزمت عليك ليال ومل أيته أحد، مث ق

ذهب صاحب الثغر إىل خيمة األمري، فوجد حارسه عند الباب وكان متلثماً، فقال للحارس: أخرب األمري أبن طلبه 
ال تسأله عن امسه، وال حتاول على الباب، وقل له: إنه جييبك بشرط: إن كنت تعرفه فال خترب به، وإن مل تكن تعرفه ف

أن تقدم له هدية وال جزاء، فإن قبل دخلت عليه، وإال انصرفت، فقال: أدخله، فدخل، فما كان منه إال أن سلم 
وقال: أي هذا! أال تتقي هللا فينا، ما لك ولنا  ما الذي تريده مين  إن الذي أقاتل يف سبيله يعرفين، ويعرف من أان، 



من أجلك  عزمت عليك ابهلل أال تطلبين بعد ذلك، وخرج من عنده حااًل! فـخالد رضي هللا عنه وابن من، فهل جئنا 
حينما سئل: لقد خضت املعارك وانتصرت، ونلت من الغنائم ما غنمت، ونصبت من املناصب ما نصبت، فما هي 

د َتلياً لكتاب هللا! إذا كان أمنيتك بعد ذلك  فيقول: ليلة مطرية شديدة الربد، عاصفة الرايح، أقوم حارساً للجن
هؤالء هم القادة فلماذا العجب من جندي ينزع السهام ويستمر يف الصالة ! من الذي أعطاه هذه الطاقة ! أهو 
البنج أم املنوم، أم املخدر ! ال وهللا! إنه اإلميان فوق كل شيء، وهكذا إذا ذاق العبد حالوة الصالة، ومناجاة ربه، 

الصالة نور يف الدنيا، ونور يف اآلخرة، ويكفي أهنا مما يعني العبد يف دنياه، ويسعده يف آخرته، فأي نور بعد هذا ! 
لقد كان صلى هللا عليه وسلم: )إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة(. وابن عباس كان ميشي يف سفر، فجاءه نعي صديق 

بلغين من اخلرب. وما من مسلم تنزل به انزلة،  عليه، فنزل وصلى ركعتني، فقيل له يف ذلك، فقال: أستعني هبما على ما
فيتوضأ ويستقبل القبلة، ويصلي ركعتني إال شرح هللا صدره، وفرج عنه ما به، ولذا جاء يف األثر: )من أراد أن يدخل 

على ربه بال استئذان، وخياطبه بال ترمجان، فليسبغ وضوءه، وليستقبل القبلة، وليكرب يف الصالة(، حينما ندخل 
سجد، وحينما نقف للصالة، مل نستأذن أحد، ويقف العباد مجيعاً كل يدعو هللا بلغته، وهللا ال يستأذنون أحداً، يف امل

موسم احلج يقف جبانبك إفريقي، وآسوي، وأورويب، وأمريكي، ألسنة خمتلفة، والكل يف صف واحد، والكل يعبد رابً 
وبني هللا، وأقرب ما يكون العبد إىل هللا وهو ساجد. فالصالة واحدًا، بدون ترمجان، ويسأل كل إنسان مسألته بينه 

[، وقد 45صلة بني العبد وربه، يلجأ إليها العبد يف النوازل وامللمات، قال تعاىل: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:
يه الصالة والسالم: )مروا أوالدكم وصى صلى هللا عليه وسلم برتبية النشء يف البداية وقبل البلوغ عليها، فقال عل

ابلصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر(، فيعود الصيب على الصالة من السابعة إىل العاشرة ثالث سنوات، ابلرتغيب 
ًا طيباً نقياً   وابلرتهيب، وإبعطاء احللوى واهلدااي، وصحبته إىل املسجد، ثالث سنوات، فإذا بلغ العاشرة، فإن كان خرين

كافياً له يف أن يرَتد املسجد وحده ، وإال ضرب ضرب أتديب ال ضرب تشفي ، فإذا رونض من السابعة كان ذلك  
إىل العاشرة، مث ألزم وضرب من العاشرة إىل اخلامسة عشرة، فال جيري القلم عليه إال وقد أصبحت الصالة جزءًا من 

فعلى العبد أن يفعل ما يف وسعه، والتوفيق دمه وحلمه، وما جىن إنسان على ولده أكثر من ترك تعليمه الصالة، 
واهلداية من هللا سبحانه وتعاىل. والصالة عين هبا صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنا كما جاء: )آخر ما ترتكون من أمر دينكم 

 الصالة، وأول ما يسأل عنه العبد
 
 
 

 [2احلديث الثالث والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 الصدقة برهان
 
 
 



م هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، نبينا بس
حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فنواصل شرح حديث أيب مالك احلارث بن عاصم األشجعي 

يه وسلم: )الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل
هللا واحلمد هلل متألان أو متأل ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك 

، ووصلنا إىل قوله أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها( وقد حتدثنا عن بعض ألفاظه وفقراته
عليه الصالة والسالم: )والصدقة برهان(، ذكر الصدقة بعد الصالة، كما قال الصديق رضي هللا تعاىل عنه: )الزكاة 
قرينة الصالة، الصالة حق البدن، والزكاة حق املال، وهللا! ألقاتلن من فرق بني الزكاة والصالة(. ومجهور العلماء 

الزكاة يف املال، سواء يف هبيمة األنعام، أو يف احلبوب والثمار، أو يف النقدين أو  على أن املراد ابلصدقة فريضة
يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [، والذي 103غريمها؛ ألن هللا مساها صدقة يف قوله سبحانه: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِن

الفريضة، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )من أداها طيبة هبا نفسه  أيخذه صلى هللا عليه وسلم جربًا عليهم إمنا هي
فبها ونعمت، ومن مل يؤدها أخذانها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس حملمد وال آلل حممد منها شيء(. يقوم 

ُرُهْم وَ  يِهْم هِبَا ]التوبة:بتحصيلها وال أيخذ شيئاً منها، ملاذا  ألمرين: األمر األول: أهنا أوساخ الناس ُتَطهِن [. 103تـُزَكِن
األمر الثاين: أنه صلى هللا عليه وسلم هو الذي جيمعها ويقاتل عليها، ويعاقب من منعها أبن أيخذ نصف ماله عقوبة 
له، فلو أخذ منها درمهاً واحدًا، لوجد املنافقون مطعناً يطعنون به، وقالوا: قام يف شأهنا من أجل مصلحته، ولكن هللا 

وتعاىل أغناه عنها، وطهره منها، وليس حملمد صلى هللا عليه وسلم وال آل حممد منها شيء. والصدقة بعمومها  سبحانه
تشمل الفريضة والنافلة، وكلمة صدقة وبرهان مرتبطان، والربهان: هو الشعاع الذي يقابل  -كما يف هذا احلديث-

 الصرب، ومسي هذا الشعاع برهاانً، وكذلك احلجة ضوء الشمس، فهو مرتبط ابلنور يف الصالة، ومرتبط ابلضياء يف
القاطعة تسمى برهاانً؛ ألهنا دليل يبني احلق ويثبته. فما عالقة الصدقة ابلربهان  وما هو ارتباط الصدقة إبقامة احلجة  

: نرجع إىل الصدقة وإىل الصدق، الصدق ضد الكذب، والصدقة تتفق يف املادة األساسية مع الصدق، فأصل املادة
)صاد ودال وقاف(، والتاء يف الصدقة )للتأنيث(. إذاً: الصدقة والصدق من مادة واحدة، والصدق ضد الكذب، 
والصدقة دليل على صدق من يقول: أان مسلم، ودليل على إميان املتصدق ابهلل وبوعد هللا؛ ألن هللا سبحانه قال: 

َلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل  بـُ بَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِن ُسنـْ اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ
[. فاملتصدق حقيقة 245[، وقال سبحانه: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه ]البقرة:261]البقرة:
منه مع هللا، ومن هنا أتيت آداب الصدقة، وآداب الزكاة، وكيف تكون الصدقة برهان صدق على إميانه، وقد  يتعامل

أشران فيما مضى أن قانون احلياة، وتعامل اإلنسان مع اآلخرين، مبناه على املعاوضة، أو كما يقال: املقايضة، وكان 
منه متراً، تستأجر أجريًا ليعمل وتعطيه خبزًا أو شعرياً، كان ال التعامل قبل النقد ابملقايضة، تدفع برًا إلنسان وأتخذ 

يوجد نقد، تعطي عشرين شاة وأتخذ انقة، مقايضة السلعة ابلسلعة؛ ألن قانون احلياة معاوضة يف املعاملة، فاألجري 
لشراء، واألخذ أيخذ أجرًا بقدر عمله وإنتاجه، واألجراء يتفاوتون، هناك عامل وفين، و... إخل. وكذلك البيع وا

والعطاء، واآلن تدفع نقدًا وأتخذ سلعة، فتدفع النقد وأنت ممنون، وأتخذ السلعة وأنت رحبان، وكذلك البائع املقابل 
أيخذ الثمن وهو فرحان، ويدفع السلعة إليك وهو رحبان، وكل يقايض اآلخر ويتعاوض معه، وينتظم دوالب احلياة، 

سائر حىت مع احليوان، فاحليواانت تتعامل أيضاً  -ما يذكر علماء االجتماعك-بل إن قانون املقايضة واملعاوضة 
ابملقابلة، لو أن عندك شاة حلوابً، فإن أكثرت هلا العلف زادت يف احلليب، وإن أنقصت من العلف نقص احلليب، 

 الطريق، وكذا لو عندك راحلة تريد السفر عليها، فإن علفتها واصلت بك السري، وإن أجعتها انقطعت بك يف



وهكذا... وكما جاء يف قصة بعري الرجل، جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: ندن علي بعريي  أي: هاج 
البعري، والرسول صلى هللا عليه وسلم بعث رمحة للعاملني، واحليواانت عوامل وليست بعامل واحد، وقد حث صلى هللا 

ىل آخره، وقال: )يف كل كبد رطبة أجر(، فقال صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم على الرفق ابهلرة، وابلكلب، إ
ألصحابه: )قوموا بنا إىل بعريه(، وحينما وصلوا البستان، إذا ابلبعري هائج يف وسط البستان، فدخل النيب صلى هللا 

ال: على رسلك عليه وسلم احلائط، فقال الصديق رضي هللا تعاىل عنه، )اي رسول هللا! على رسلك البعري هائج! ق
أنت اي أاب بكر(، وتقدم صلى هللا عليه وسلم ودخل احلائط واستقبل البعري اهلائج وحده، فلما رآه البعري أقبل إليه، 
وجاء ووضع رأسه على كتف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أذنه، وأخذ صلى هللا عليه وسلم يصغي إليه، وبعد 

مجه لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )اي صاحب البعري! بعريك يشتكي احلديث الذي ال ندري عنه شيئاً تر 
منك كثرة الكلف، وقلة العلف( فالكلف كثري، والعلف قليل، فهل من حقه أنه يتمرد على صاحبه أم ال  جيب أن 

خذ، وقانون احلياة تكون هناك مساواة ومعادلة، وقبل أن أتخذ البد أن تعطي، فيجب على العبد أن يعطي بقدر ما أي
يف املعاوضة بقدر اخلدمة، ويقول علماء احليوان أيضاً: يوجد تعاون ومقايضة ومبادلة بني التمساح وبني بعض الطيور، 
التمساح من طبيعة خلقته أيكل اللحوم وأيكل النبات، فأسنانه هلا شعاب، وليست ملساء كبقية احليواانت، فإذا 

أسنانه من بقااي حلم الفريسة اليت يفرتسها؛ ألن أسنانه هلا شعب، فإذا افرتس حيواانً  أكل اللحوم ال يستطيع أن ينظف
برايً أو حبرايً فبعدما ينتهي من أكله خيرج إىل الشاطئ، مث يفغر فاه الكبري، فيأيت ذاك الطائر اجلائع فيأكل داخل فم 

ينقر ما بني أسنان التمساح وينظفها متاماً، ويف التمساح آمناً مطمئناً؛ ألن التمساح له حاجة عنده، فيأخذ الطائر 
الوقت نفسه يكون قد شبع، فالتمساح استفاد نظافة أسنانه، والطائر استفاد شبعه، مث يذهب الطائر يف حاله، ويرجع 

التمساح إىل البحر، وهذه معاوضة، وكان يقدر التمساح أن يطبق فمه عليه وأيكله، لكنه يفوت على نفسه 
 ي نظافة أسنانه. ......املصلحة، وه

 
 
 

 احلث على الصدقة
 
 
 

قانون احلياة على املعاوضة، وأنت لو رأيت إنساانً خيرج رايالً واحدًا وميزقه، فماذا تقول عليه  سنقول: إنه جمنون، 
لكن لو رأيته يدفع مليون رايالً لبيت يسكنه، فستقول: إنه رجل عاقل، ومدبر، ويعرف مصلحة نفسه، ويعرف أين 

ضع املال. إذًا: تقدمي رايل واحد بدون عوض جنون، وليهنأ املدخنون هبذا اجلنون! فكل إنسان ينفق ماالً يف غري ما ي
عوض فهو من هذا الباب. وإذا كان قانون احلياة املعاوضة، وال تدفع درمهاً إال ملقابل، فإذا دفعت الصدقة ملسكني 

مل مع هللا، ويقرض هللا قرضاً حسناً: )إن أحدكم ليتصدق ابلصدقة، فأين املقابل  العوض عند هللا، فاملتصدق يتعا
فتقع أول ما تقع يف كف الرمحان، فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حىت تصري كجبل أحد(، والفلو: ولد الفرس 

ذلك الصغري؛ وذكره ألن حمبب حىت عند غري صاحبه، فكما يعتين صاحب الفلو بفلوه وينميه حىت يصري فرساً، ك
املوىل سبحانه ينمي الصدقة حىت تصري كجبل أحد، واملؤمن حقاً هو الذي يتصدق، بل إن من كمال اإلميان أن خيفي 



صدقته حىت على املتصدق عليه؛ ألنه ليس له غرض من املتصدق عليه، وال ينتظر منه شيئاً، فال يريد منه أن يرد 
هو الذي يتقبلها منه، إذاً: ليس له حاجة يف العوض من اخللق،  عليه إحسانه؛ ألنه يتصدق ويعتقد أن املوىل سبحانه

ومن هنا كان من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظله إال ظله: )ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم 
بشماله؛ ألن ميينه ما تنفق مشاله(، وأشران أبن احلديث ليس فيه قلب؛ ألن الذي يريد أن خيفي الصدقة حقاً خيرجها 

الناس ينظرون إىل مينيه، ألهنا أداة احلركة واألخذ والعطاء، والشمال ملغاة يف هذا الباب، فبما أن الناس ينظرون إىل 
اليمني، ويتوقعون منها احلركة والعطاء، فهو يفرغها ويشغل األخرى، إمعاانً يف إخفاء الصدقة، ملاذا  ألنه يؤمن أبهنا 

ق أخرج شيئاً من ماله، والنفس شحيحة على املال: َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن عند هللا. إذًا: املتصد
[، ويف احلديث: )ال يتصدق عبد بدرهم واحد حىت يفك حلى سبعني بعريًا(، انظر التشبيه! كأن الدرهم 9]احلشر:

، يعين: جياهد نفسه، املرة تلو األخرى، كلما هم أن يتصدق، يعض عليه سبعون بعرياً، ويفك حلاها واحدًا بعد واحد
النفس تقول: ال، أنت يف حاجة، أوالدك يف حاجة، ال تدري ما املستقبل، وهكذا أتتيه عوامل ونوازع لرتد الدرهم، 

معنوية وهو يريد أن يدفعه، عوامل وعقبات شديدة حىت جيتازها فيخرج الدرهم من يده، ومن هنا كانت قيمة الصدقة 
حبسب العامل النفسي ال مبيزان الكثرة والقلة؛ ألن الكثرة والقلة عند هللا سواء، خزائنه مألى؛ ولذا يقول صلى هللا 
عليه وسلم: )درهم سبق مائة ألف درهم( كيف هذا ! عجيب وهللا! هل يعين ذلك: أن هذا الدرهم من الذهب، 

واحد يسبق مائة ألف ( ألن النوع  -اي رسول هللا-وا: )وكيف وتلك الدراهم من اخلشب، ال، الدراهم واحدة، قال
يتساوى، رجل ورجل يتساوى، أفريقي، أمريكي، آسيوي، املهم أنه رجل جاء من آدم وحواء، فال تفاوت يف الواحد 
ابلنوع، فالدرهم هو الدرهم، والرجل هو الرجل، لكن رجل عنده درمهان، ورجل عنده مال كثري، فتصدق صاحب 

مهني بدرهم، وصاحب املال الكثري جاء إىل عرض ماله فأخذ قطعة منه مائة ألف وتصدق هبا، فكم بقي هلذا الدر 
الشخص صاحب املال الكثري  إذا كان أخذ من الطرف مائة ألف، فهذا يعين أنه: بقي يف ماله ماليني، فاجلزء الذي 

احد من ألف، لكن إذا جئنا إىل صاحب الدرمهني، تصدق به لعله ابلنسبة املئوية واحد من عشرة يف املائة، أي: و 
%(، أي: نصف املال، والذي بقي لصاحب مائة األلف آالف مؤلفة، ولكن صاحب الدرمهني مل يبق 50فالنسبة )

له إال درمهاً واحدًا، فأيهما أشد إمياانً ويقيناً ابهلل  وأيهما تكون صدقته أعظم عند هللا  صاحب الدرهم الواحد، وهلذا 
[ يعين: بعد السبعمائة، ملن كان ينفق ويتصدق 261ول العلماء يف قوله تعاىل: َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ]البقرة:يق

[، وجند بعض املفسرين يرجع 8مع احلاجة، قال تعاىل: َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِنِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ]اإلنسان:
َا الضمري يف ) حبه( إىل هلل، ولكن مجهور املفسرين أنه راجع للطعام؛ ألن عالقة املتصدق ابهلل جاءت صرحية: ِإمنَّ

[ إذًا: )على حبه( يكون عائداً على الطعام، وإذا أرجعنا الضمري يف على )حبه( إىل 9نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ]اإلنسان:
[ أي: على حب الطعام، 8. إذاً: َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِنِه ]اإلنسان:هللا، فتبقى )نطعمكم لوجه هللا( ليس هلا حمل

وحاجتهم إليه، وهذا هو الوصف الذي سجله هللا لألنصار واملهاجرين رضي هللا تعاىل عنهم، وأتملوا هذا التقسيم 
[ ما خرجوا فرارًا، وال 8وا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم ]احلشر:وهذا الوصف يف ذاك اجملتمع: ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرِجُ 

تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ   َوَرُسوَلُه خرجوا من قلة، إمنا خرجوا من دايرهم وأمواهلم، كما قال هللا: يـَبـْ
ادقون(؛ ألهنم تركوا املال، والعيال، والداير، كما يف قصة صهيب [، مساهم )الص8ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ]احلشر:

الرومي رضي هللا عنه، ومعلوم أن صهيباً جاء من الروم إىل مكة وال مال له، فصنع واجتر وأصبح ذا مال، فخرج 
ومبالك  مهاجرًا، فأدركه أهل مكة، فقالوا: اي صهيب ! جئتنا ال مال لك، وأصبحت ذا مال، أتريد أن خترج بنفسك

عنا  ال يكون ذلك أبداً، قال: عجيب! مهكم املال، اي معشر قريش! وهللا! إنكم تعلمون أين ألرمي وال خيطئ يل 



سهم أبدًا، وإن كنانيت مألى، فهل إذا دللتكم على مايل ذهبتم وأخذمتوه وتركتموين يف حال سبيلي  قالوا: نعم، قال: 
ذوه، قالوا: إنك عندان لصادق، فلما وصل املدينة بشره رسول هللا صلى هللا قد دفنته يف املكان الفالين، فاذهبوا فخ

عليه وسلم فقال: )ربح البيع أاب حيىي!( ألنه اشرتى نفسه من قريش مباله، وهاجر يف سبيل هللا، ما خرج عن فقر وال 
يبتغون فضاًل من هللا عن حاجة، بل ترك املال، وفادى نفسه، وجاء مهاجرًا. وهؤالء ألي شيء هاجروا  هاجروا 

ْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ورضواانً. ما هو املقابل  قال هللا: َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإِلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَ 
ْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هبِِ 
 [.9]احلشر:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أثر الصدقة يف بناء اجملتمع
 
 
 

إىل هذا اجملتمع: فريق أييت وقد ابع دنياه وأقبل على آخرته، وفريق يؤثر غريه على نفسه؛  -أيها اإلخوة-إذا نظران 
اجملتمع ! لو وقفنا وقفة أتمل عند هذه العوامل النفسية، ورجعنا إىل اهلجرة النبوية الكرمية، لوجدان فكيف يكون هذا 

عجباً! فاملدينة موارد اقتصادها زراعة، وجتارة، وبعض الصناعات وأكثرها بيد اليهود، والزراعة موزعة بني اليهود وبني 
ومع ذلك تستقبل آالف املهاجرين إليها، كيف كان ذلك   -أي: أن عملية اإلنتاج والنمو حمدودة-األوس واخلزرج 

بسعة صدر أهلها، ويف الوقت احلاضر أرسلوا أانساً من خملفات احلرب، فردوهم إىل بالدهم، وجتد السفينة تطوف 
قة ابلفتناميني على املوانئ فال يقبلهم أحد، وبريطانيا أتىب أن تنزل إال ألفي رجل فقط، ملاذا  ألهنا ستؤدي ضائ

اقتصادية. لكن املدينة النبوية حبدودها الضيقة واقتصادايهتا البسيطة تستقبل آالف املهاجرين إليها، ال بوفرة 
[ . ولذا  9اقتصاد، وال بكثرة مناء، ولكن بسعة صدور أهلها: َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة ]احلشر:

صلى هللا عليه وسلم بعد اهلجرة: املؤاخاة بني املسلمني املهاجرين أنفسهم، واملهاجرين كان أول عمل لرسول هللا 
واألنصار، وكان األنصاري يشاطر أخاه ماله، حىت أن بعضهم يقول: عندي زوجتان، فانظر أيهما تطيب لكم ألنزل 

لى السوق. وهذا علي بن أيب لك عنها، وتعتد وتتزوجها، فيقول له: ابرك هللا لك يف مالك ويف زوجاتك! دلين ع
طالب رضي هللا تعاىل عنه يؤاجر نفسه المرأة يف نضح املاء من البئر، وكل دلو بتمرة، نفوس عالية، واملال صنو 

َنٌة َواَّللَُّ ِعْنَدُه َأجْ  َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ َعِظيٌم  رٌ النفس. واملال والولد قرينان يف اخلري والشر، قال تعاىل: ِإمنَّ
نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم يف 15]التغابن: [ سبحان هللا العظيم! ويقول يف ابب العطاء: َأُهْم يـَْقِسُموَن َرمْحََة رَبِنَك حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

َيا ]الزخرف: نـْ [ فاملال قسمة رزق، وليس جبدك وبكدك وال منصبك، ال وهللا! ولو كانت األرزاق جتري 32احْلََياِة الدُّ



ى احلجا هلكن إذًا من جهلهن البهائم وكذلك الولد، ليس بقوتك، وال إبجناب زوجتك، ولكن هبة من هللا: َّلِلَِّ عل
اَناًث يـَُزوِنُجُهْم ذُْكَرااًن َوإِ ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض خَيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإاَناًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر * َأْو 

[، من يدعي غري هذه املشيئة ! فإذا كان الولد هبة من هللا، واملال قسمة 50-49َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ]الشورى:
من هللا، فاملال صنو النفس، واملال صنو الولد، فكونك خترج من مالك شيئاً، فكأنك أخرجت جزءًا من ولدك، فمن 

إذًا: )الصدقة برهان(، ومن أي شيء تكون الصدقة  املوىل سبحانه يبني فيقول: الذين يعاوض على الصدقة ! هللا، 
ُتْم َومِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأَلْرِض ]البقرة: [، والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن هللا 267أَنِفُقوا ِمْن طَيِنَباِت َما َكَسبـْ

صدق، وقد تسمع أبنه تربع ملستشفى أو ملدرسة، لكن ال يبغي هبا طيب ال يقبل إال طيباً(. ولذا: جتد الكافر ال يت
وجه هللا، إمنا يريدها سياسة يف الناس، وتقرابً إليهم، أما املنافق الذي يظهر اإلسالم فإذا سئل الصدقة يتوارى، 

[، 267ِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه ]البقرة:وحيتال، كما بني سبحانه فقال: َوال تـََيمَُّموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتْم آِبخِ 
ليسرت عورة، ولكن املؤمن ال يفعل  -فقط-نفسك ال تطيب أن أتكله، فاملنافق يبحث عن الشيء الرديء، ويقدمه 

 ذلك، فهو يتعامل مع املوىل سبحانه. ولو نظران اآلن يف نظام العامل املادي الذي يفرض الضرائب على األفراد، وقاران
بينه وبني نظام اإلسالم الذي جيعل الزكاة طهرًا ومناًء، جند يف العامل صاحب احملل يتحايل مع مفتش الضرائب، فيجعل 
دفرتًا للمفتش، ودفرتًا للدكان حقيقة، وكل ذلك لكي ال يدفع للدولة شيئاً، فهو يراها خسارة، مع أن الدولة تنفقها 

ات واجليش وغريها، ولكنه ال يريد أن يدفع، أما الزكاة أو الصدقة فيخرجها يف املصاحل العامة: يف الطرق واملستشفي
دون أن يطلبها منه أحد، وهذا حال املؤمن، وهذا مثل يضربه لنا أعرايب يف الصحراء، أَته عامل رسول هللا صلى هللا 

هلا سنة ودخلت يف عليه وسلم ألخذ الزكاة، فيعد أبله، فيقول: أخرج من إبلك بنت خماض، وبنت املخاض من 
الثانية، يعين: أمها ماخض يف أختها، فيقول الرجل: بنت خماض ! ويف سبيل هللا ! كيف هذا  ال هي ضرع فيحلب، 
وال ظهر فريكب، ولكن هذه انقة كوماء فخذها يف سبيل هللا، فيقول العامل: ما هبذا أمرت، فنصاب اإلبل مخس 

ىل مخس وعشرين وفيها بنت خماض، وال أستطيع أن أتعدى ذلك، فإن وفيها شاة، إىل عشرين وفيها أربع شياة، إ
أخذت أكثر من ذلك ظلمتك، وتعديت حدودي، فالعامل يقول: ال أتعدى ما عندي، وصاحب املال يقول: ال أدفع 

بنت خماض، ولكن أدفع انقة كوماء! هل رأيتم خصومة مثل هذه  هذا شيء بعيد عن احلسبان. فالعامل يقول 
ملال: ال جتهد نفسك معي، هذا حدي، وإن كنت تريد ذلك فدونك رسول هللا ابملدينة فاذهب هبا إليه، لصاحب ا

وكان يف احلنكية وهي منطقة تبعد حواىل مائة كيلو عن املدينة، فيأيت الرجل ابلناقة الكوماء بداًل عن بنت املخاض إىل 
صلى هللا عليه وسلم: )أطيبة هبا نفسك  قال: نعم وهللا رسول هللا، فيعرض العامل على رسول هللا قضيته، فيقول له 

اي رسول هللا! فيقول للعامل: خذها، ويقول لصاحبها: ابرك هللا لك يف إبلك(، فيعيش صاحب اإلبل إىل خالفة 
ب معاوية، وكان يدفع عشرات الرءوس من اإلبل يف زكاة ماله؛ ألن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم له ابلربكة مل يذه

َعْمَت هباًء. وهذا ما يفعله اإلميان، واإلميان ابلغيب أول قضية يف القرآن: اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنْـ 
 رَْيَب ِفيِه [ بسم هللا الرمحن الرحيم امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال7-6َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِننَي ]الفاحتة:

[ ومن الغيب: يوم القيامة، واجلزاء واحلساب، فإذا آمن حق 3-1ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب ]البقرة:
اإلميان تيقن أن الدنيا كلها ال تساوي شيئاً، فأخرج من ماله، وكم من مسلم أخرج من ماله عدة مرات، وليس 

يؤثرون على أنفسهم، بل أيضاً من املهاجرين؛ ألن اإلميان يف قلب اجلميع سواء، فهذه أم  األنصار وحدهم الذين
املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها صامت ذات يوم، وبعد العصر جاء مسكني يقول: مسكني اي آل بيت حممد! 

وال شيء  قالت: عندان قرص  فتقول عائشة لـربيرة : أعطي املسكني، فتقول: وهللا! ليس عندي ما أعطيه، فقالت:



شعري ستفطرين عليه يف املغرب، يعين: ما عندان إال طعامك وأنت صائمة، فقالت عائشة : أعطي املسكني قرص 
الشعري! وعند اإلفطار يرزق هللا! اي سبحان هللا! ابهلل عليكم هل واحد منا يعمل هذا ! فتمشي بريرة وتقول: أعطي 

فطار يزرق هللا، وترددها مستعجبة! فلما جاء املغرب قامت عائشة رضي هللا تعاىل املسكني قرص الشعري، وعند اإل
عنها لتصلي، ويف أثناء الصالة طرق الباب، فلما فرغت عائشة من صالهتا، التفتت فإذا بشاة مشوية بقرامها! 

والكرشة، واملقادم، والرأس، والقرام يف اللغة: إما مجيع الشاة، يعين مشوية كلها، وما أخرج منها شيء، مع الكبدة، 
وكل شيء، وبعضهم يقول: كان من عادة العرب إذا أرادوا أن أيكلوا اللحم مشوايً، فبعدما يسلخوها أيتون ابلدقيق، 
ويصنعون العجني اللني، مث يغمسون الشاة يف العجني، ويطلوهنا من خارجها، مث يضعوهنا على اجلمر، وتنضج الشاة 

وقت احملدد هلذا، فيكشفوا عنها اجلمر، وأخرجوها بلباسها، وإذا أرادوا أكلها نزعوا عنها من داخل، وقد عرفوا ال
هذا اللباس من العجني، فكأهنا موزة وتقشرها، فهذه الشاة جاءت لـعائشة بقرامها، فقالت عائشة لـربيرة : ما هذا اي 

إلينا قط! فضحكت وقالت: كلي، هذا خري من  بريرة   قالت: اي أم املؤمنني! لقد جاء هبا رجل، وهللا! ما قد أهدى
قرص شعريك، وهللا! ال يؤمن العبد ويكمل إميانه ابهلل، حىت يكون يقينه مبا عند هللا أقوى مما يف يده. تقول: اإلنسان 

باً ال يكمل إميانه أبدًا حىت يكون يقينه فيما عند هللا أقوى من يقينه مما يف كفه، فقد أييت أحد الناس وأيخذها غص
مضمون، فهذه أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها آثرت غريها على نفسها ويف -عنك، لكن املكتوب لك عند هللا 

شدة اخلصاصة بقرص الشعري. إذًا: )الصدقة برهان( أي: على صدق اإلميان. وهناك آداب للصدقة مثل: قوله 
[، والنيب 264اِتُكْم اِبْلَمنِن َواأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه ِراَئَء النَّاِس ]البقرة:سبحانه: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَ 

صلى هللا عليه وسلم يقول يف احلديث القدسي: )من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه(، ويقول: )الرايء 
ظ شعورهم، واحملافظة على ماء وجههم: قـَْوٌل هو الشرك األصغر(. واإلسالم أيمر هبذه اآلداب مع املساكني حلف

بَـُعَها َأًذى ]البقرة: ٌر ِمْن َصَدقٍَة يـَتـْ [، ال تقل له على رءوس األشهاد: خذ اذهب اشرِت كيس 263َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
يتاً أتتيها بر، خذ اذهب اشرِت رزًا لبيتك، فهذا ال يصح، فأين إخفاء الصدقة  يقولون: كان يف املدينة مخسون ب

أرزاقها عند مطلع كل شهر: دقيق، ومسن، وغريها، وال يعلمون ممن أتتيهم، يف ظالم الليل يطرق الباب، وال يدرون 
من الطارق فيفتحون الباب فيجدون السمن والدقيق وال يعلمون من أتى به، فلما تويف علي بن احلسني رضي هللا عنه 

 منه. انقطعت هذه األشياء، فعلموا أهنا كانت
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرق بني الزكاة وصدقة التطوع
 
 
 



[، 271أنيت إىل النص الكرمي يف الفرق بني زكاة الفرض وصدقة التطوع: ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي ]البقرة:
ٌر َلُكمْ  [ . قال العلماء: )تبدون( الفريضة 271]البقرة: تبدوها أي: تظهروها، َوِإْن خُتُْفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَُهَو َخيـْ

ليتأسى بكم اآلخرون؛ ألهنا شعار وحق هلل، كما ينادى للصالة على املآذن، ويسعى الناس إىل املساجد، فكذلك 
الزكاة املفروضة، لكن صالة قيام الليل يف جنح الظالم والناس نيام انفلة، فكذلك الزكاة الفريضة تؤدى عالنية، وأما 

[. إذًا: علمنا القرآن الكرمي كيفية إعطاء 271دقة التطوع فمثل قيام الليل يف الصالة، َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء ]البقرة:ص
الزكاة والصدقة اليت نتصدق هبا، ومن هنا فعلى املسلم أن يتحرى الطيب، وبقدر حمبته ملا يتصدق به يكون أجره، 

دقة املرء أن يتصدق قوايً شحيحاً خيشى الفقر، ويرجو الغىن(، لكن إذا  يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )خري ص
كان يف آخر حياته، وأحس بربودة املوت، وقال: أعطوا فالانً، وفالانً، فنقول له: ملاذا مل تتصدق من قبل ! اآلن وقد 

زل قوله تعاىل: َلْن تـََناُلوا اْلرِبَّ خبلت من قبل ! وما أعظم النماذج يف اإلسالم، فهذا أبو طلحة رضي هللا تعاىل عنه ملا ن
[، جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: )اي رسول هللا، إن بريحاء 92َحىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّوَن ]آل عمران:

أحب أموايل إيلن، فضعها حيث شئت يف سبيل هللا...(. وكان صحايب يصلي يف بستانه، فرأى طائرًا قد أهاجه 
خص، فأراد أن خيرج من بني األغصان فلم جيد فرجة، فأتبعه بنظره، وأعجب ببستانه، مث انتبه فإذا به شغل مباله ش

عن ذكر ربه، فجاء إىل رسول هللا حااًل وقال: )اي رسول هللا! شغلت وفتنت يف مايل بكذا وكذا، وال أرى إال أن 
يه، متشابك األغصان، والطائر مل جيد فرجة ليخرج، وهو أييت أتصدق به يف سبيل هللا...(، بستان من أحب األشياء إل

ُح َلُه ِفيَها إىل رسول هللا ليتصدق به! فهم كما وصفهم هللا سبحانه: يف بـُُيوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبنِ 
[. وهذا نيب هللا 37-36َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّالِة ]النور:اِبْلُغُدوِن َواآلَصاِل * رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة 

اِب * رُدُّوَها سليمان ملا استعرض اخليل، قال هللا عنه: فـََقاَل ِإيننِ َأْحبَـْبُت ُحبَّ اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر َريبِن َحىتَّ تـََواَرْت اِبحلِْجَ 
[ أي: تصدق هبا يف سبيل هللا، ال كما يقول اآلخرون: ميسحها 33-32ِق َواأَلْعَناِق ]ص:َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا اِبلسُّو 

ابملنديل ويلطفها، بل تصدق هبا يف سبيل هللا؛ ألهنا شغلته عن الصالة حىت توارت ابحلجاب. إذًا: أجر الصدقة بقدر 
إنسان ومينت عليك أمام الناس  ال وهللا!  ما حتبها، وكيفية التصدق مبثل ما حتب أن يعاملوك به، فهل ترضى أن أييت

واحلر جيوع ويربط على بطنه احلجر، وال يتحمل منًة ملخلوق. والقصد ابلصدقة وجه هللا، فالناس ال يعوضون أحدًا، 
ِلِصنَي لَُه وإن أثنوا ومدحوا فكله ذاهب، ولكن إن قصدت وجه هللا فهذا هو الباقي: َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ خمُْ 

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة ]البينة: [. ولو أننا أتملنا هذه الفقرة من هذا احلديث )والصدقة برهان(، 5الدِن
م، ونظران إىل اجملتمع اإلسالمي يف الصدر األول، لرأينا الدرس واملنهج، فاألغنياء جيودون مباهلم، ويؤثرون على أنفسه

والفقراء يتعففون. فكيف كان ذاك اجملتمع ! كان جمتمعاً مثالياً؛ وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب: )اليد 
العليا خري من اليد السفلى(، وأييت الرجل يطلب الصدقة، فيقول: )أراك قوايً وهي ال حتل لقوي ذي مرة، فيقول: اي 

يف البيت، فقال: وال شيء  قال: حلس نفرتش نصفه، ونلتحف بنصفه، رسول هللا! ليس عندي شيء، وأان وعجوز 
 -هذا هو أاثث البيت، ما هي غرفة نوم، وغرفة مطبخ، وأواين، ولوازم، و .. و .. ال،-وقعب أنكل ونشرب فيه(، 

، قال: )علي هبما، من يشرتي ! فقال شخص: بدرهم، فقال: من يزيد ! فقال آخر: بدرمهني، فقال: خذ الدرمهني
واذهب واشرت بدرهم طعاماً ألهلك، وبدرهم فأساً وأتين به، فأخذ صلى هللا عليه وسلم عودًا ووضعه فيه، وقال: 
اذهب فاحتطب وبع واكتسب، وال أرينك مخسة عشر يوماً(، وعفا عنه يف حضور اجلماعة؛ ألن هذا تشغيل لليد 

 وينمي التنمية االقتصادية، فاحلطب الضائع يف اخلال العاطلة، والقضاء على البطالة يف كلمة، فيذهب الرجل، وأييت
يصبح طاقة تعمل يف البلد، عجوز تطبخ به، ورجل حيتطب، وأتى الرجل بعد املدة البساً ثياابً جديدة، وجيبه مليء 



 ابلدراهم والداننري يسمع صوهتا، ويتبسم صلى هللا عليه وسلم ويقول: )نعم هكذا، ألن أيخذ أحدكم فأساً وحبالً 
فيحتطب فيبيع فيكتسب فيستغين، خري من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، ومن يتصرب يصربه هللا، وما أعطي 
أحد عطاء خريًا وأوسع من الصرب(. وهكذا اإلسالم يعمل على رفع معنوية اإلنسان، ويدفع العاطل ليعمل، وجيعل 

 النفس.اجملتمع بقسميه الغين والفقري يتساواين يف املعنوية وحفظ 
 
 
 

 [3احلديث التاسع عشر ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 ارتباط العبد ابهلل تعاىل سبب حلفظ هللا له
 
 
 

قوله صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث: )إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل( وهذا حمط الرحل، 
به؛ ألن مجيع الكائنات يف قبضة يده، وهو املسخر لكل شيء، يعلمنا صلى هللا عليه وسلم أن يكون العبد مرتبطاً بر 

فإذا سألت حاجة كبرية أو صغرية فسل خالقها ومالكها الذي ميلك أن يوصلها إليك، وإذا كنت يف حاجة إىل طلب 
أن فاستعن ابهلل . وقد ذكران  -ألنك ال تستطيع أن تعيش وحدك، وال تستطيع أن هتيئ لنفسك كل ما حتتاج-املعونة 

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [، جاءت بعد مقدمة تثبت ذلك وتستلزمه، فقوله: 5اآلية الكرمية يف سورة الفاحتة: ِإايَّ
)احلمد هلل( أي: الثناء ابجلميل على هللا سبحانه، )رب العاملني( فربوبية العامل ومصلحة العامل راجعة إىل هللا، هو الذي 

دبر، ورىب، فإذا كان هو رب العاملني، فأي شيء تسأله ال خيرج عن عامل من عوامل هذا الكون، فاسأهلا خلق، ورزق، و 
يِن ]الفاحتة:3من رب العاملني، الذي ربوبيته، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ]الفاحتة: [، فأين 4[، ويف اآلخرة هو َماِلِك يـَْوِم الدِن

وحده، كما قال سبحانه: َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِن َشْيٍء َوِإلَْيِه تذهب   وأين تتوجه   إذا كانت الدنيا هلل 
[ ، وإذا كنت يف اآلخرة فمرجعك إىل هللا، وله امللك، وله األمر، كما قال هللا: ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم 83تـُْرَجُعوَن ]يس:

غي لك أن تصرف وجهك عنه سبحانه وتعاىل. مث قال: )واعلم أن األمة( . [ ، فال ينب16َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ]غافر:
فقوله: )واعلم( أعاد ذكر العلم مرة أخرى؛ لزايدة التنبيه والتأكيد، )أن األمة(، مجيع اخللق، وميكن أن نتوسنع يف 

 كله؛ إنسه وجنه ومالئكته، معىن األمة، فاألمة اجلماعة، واألمة الزمن، واألمة الشخص القدوة، وميكن أن يقال: العامل
فاألمة لو أرادت أن تصيبك خبري أو بشر لن يصلوا إليك إال بشيء من اخلري كتبه هللا لك أو من الشر كتبه هللا 

عليك. إذاً: املقادير بيد هللا، والكائنات يف قبضته، واألمر كله راجع إليه، فإذا كان األمر كذلك فلمن تتوجه  هلل؛ 
معت على أن ينفعوك خبري لن ينفعوك خبري إال كتبه هللا لك، وما ُقدر لك لن خيطئك، وإن أرادوك ألن األمة لو اجت

بسوء لن يصلوا هبذا السوء إليك إال إذا قدنره هللا عليك. وقوله: )لن يضروك بشيء...( لن هذه أبدية، أي يضرونك 
 ماٍض، إال إذا رفع بقضاء آخر، بدعاء أو فعل بشيء إال بشيء قد قدره هللا عليك، وإذا كان مقدرًا عليك فقدر هللا



خري. اخلليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، اجتمع عليه أبوه وقومه ومعهم النمرود، على أن جيعلوه يف 
ة  قال النار ورموه ابملنجنيق، ألهنم عجزوا أن يدنوا من النار ويقرتبوا منها لشدة حرها وعلو هلبها، فماذا كانت النتيج

[، فاملوىل سبحانه الذي خلق النار، وسلطاهنا بيده، وهو 98هللا: فََأرَاُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْسَفِلنَي ]الصافات:
َراِهيَم ((، هل يف العامل قوة تستطيع أن تسلب  الذي أعطاها خاصية اإلحراق قال هلا: )) ُكوين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ

 خاصيتها  ال ميكن، لكن قدرة هللا فوق كل شيء. ......النار 
 
 
 

 قصة موسى عليه الصالة والسالم مع فرعون وجنوده يف البحر
 
 
 

ويف َتريخ األنبياء من املعجزات والدالئل ما يقنع العبد أبن كل أمر أيتيه أو يصرف عنه فإمنا هو من عند هللا، فبعد 
سى عليه الصالة والسالم، يف وقت فرعون الذي قال هللا عنه وعن قومه: يـَُقتِنُلوَن إبراهيم عليه السالم جاء نيب هللا مو 

َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم ]األعراف: [، وذلك: زايدة وإمعاانً يف التنكيل؛ ألن النسوة إذا نشأن بدون رجال 141أَبـْ
ع لكان أهون، لكن كان يستحيي النساء حىت يكن حيموهنن، يكن يف أيدي العدو إماء وخدماً، ولو كان قتنل اجلمي

خدماً عنده وعند قومه، ويقتنل األبناء حىت ال يدافعوا عن النساء، ويف تلك اللحظات يولد موسى عليه السالم، 
بحر، ومن [، إذا خفت عليه فألقيه يف ال7وختاف عليه أمه، قال هللا: فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِن ]القصص:

[، اي سبحان هللا! هي خائفة عليه، وتعطيه لعدوه  ! قال هللا: ِإانَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك 39سيأخذه  َعُدوٌّ يل َوَعُدوٌّ َلُه ]طه:
[، سبحان هللا العظيم! طفل رضيع يوضع يف التابوت، ويلقى يف اليم!! َوقَاَلْت 7َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ]القصص:

[ ، أيتيهم 8[، فقصته أخته، فَاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّا َوَحَزاًن ]القصص:11ِتِه ُقصِنيِه ]القصص:أِلُخْ 
عدوهم إىل بيتهم وهو طفل رضيع، وفرعون يتحدى العامل ويقتنل ويذبح، وهللا يتحداه بطفل رضيع يرتىب يف حجره، 

وشب، وكان من أمره مع خصمه ما كان، فقضى عليه، وخرج خائفاً يرتقب، مث فضاًل عن أن يذحبه. !! فنشأ موسى 
[، فقال: أمل تكن فينا وليدًا، وربيناك  105رجع إىل فرعون يدعوه إىل هللا، وقال:َ َأْرِسْل َمِعَي َبيِن ِإْسَرائِيَل ]األعراف:

ببين إسرائيل، وأمره هللا أن  -حمل الشاهدوهذا -واآلن جئتنا بدعوة، فماذا كانت النتيجة  خرج موسى عليه السالم 
يسري حيث تسري السحابة يف السماء، فإذا ابلسحابة تسري به وتوقفه على شاطئ البحر، وإذا بفرعون من ورائه، 

فكان املوقف شديدًا، وقال الذين مع موسى (ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن)، البحر أمامنا، والعدو وراءان، فأين نذهب  هل نطري يف 
سماء  ال يوجد طريان، هل ننزل يف األرض  ال يوجد مغارات وال شيء، ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن ، فأجاهبم بسرعة بكلمة ال

تزلزل األرض: )كال(، لو توجهت إىل جبل لزلزلته، انظر إىل نطقها، ما قال: )ال(، وما قال: )ال ختافوا(، بل قال: َكالَّ 
[، وهذه املعية اخلاصة، )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة(، )تعرف إىل 62راء:ِإنَّ َمِعَي َريبِن َسيَـْهِديِن ]الشع

هللا جتده جتاهك(، قال: ))َمِعَي َريبِن ((، وهذه معية النصر والتأييد، فماذا فعل ربه  هل أرسل مالئكة لتصد فرعون  
[، ماذا تفعل هذه العصا ! ما طوهلا  وما ثقلها  وما 63ال، انظر إىل املعجزة، قال: اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر ]الشعراء:

أتثريها  ليس فيها تيار مغناطيسي، وال فيها أدوات زائدة، عصا يتوكأ عليها، ويهُش هبا على غنمه، ولكن ال يعلم 



سبحان هللا! ماء جلاج تتالطم [ اي 63قدرها إال هللا، فضرب البحر، فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم ]الشعراء:
كالطود شاخماً، وبني كل طريق حاجز، وينقسم بنو إسرائيل يف تلك   -أي: طريق-أمواجه، ينفلق ويصري كل فرق 

الطرق، وميشون على أرض ايبسة ما فيها جلة، فأرضية البحر جفت، فيمشون يف قعر البحر، وفتح هللا هلم منافذ 
عضهم على بعض، ويعرفون أن مجاعتهم ميشون يف نفس الطريق مثلهم، حىت لريى بعضهم بعضاً حىت ال خياف ب

خرجوا كلهم، وهبذه املناسبة نقول: الطغيان يعمي، والظلم يلهي، ففرعون طاغية، قال: َأاَن رَبُُّكُم اأَلْعَلى 
، وهو يعرف البحر وطبيعته، [ فيأيت إىل البحر38[، وقال: َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيِي ]القصص:24]النازعات:

وجيد موسى الذي كان يطلبه قد انشق له البحر، لكنه دخل ليدركه، لو أنه نظر بعقله ملا دخل، لكن هللا طمس 
بصريته ليقضي أمرًا كان مفعوالً، اي فرعون! رأيت البحر قد انفلق وهل يف حياتك رأيت البحر انفلق ! هل مسعت يف 

نفلق ! إنك ملا رأيت آية عظمى كهذه أفال ترعوي  أال تنزجر  أال تقف وتفكر  موسى التاريخ قبل هذا أن البحر ا
الذي تطلبه أراك يف تلك العصا اآلايت الكربى، فقد بلعت احلبال والعصي وأنت تنظر.. موسى يدعوك إىل هللا.. 

درة موسى أن يفعل موسى آمنت به السحرة الذين يعرفون حقيقة السحر، وهذا البحر صار طريقاً له، فهل بق
ذلك ! أال تعلم أن هذا من عند هللا ! ولكن مادام فرعون متلبساً بطغيانه، فعماه مستمر، فخاض البحر وراء موسى، 
وحينما كان موسى خارجاً من الشاطئ الثاين؛ كان فرعون وقومه يف وسط البحر، فهل بقي البحر كل فرق كالطود أم 

هم يف وسط ذلك الطريق، فغرقوا، قال هللا: فَاْليَـْوَم نـَُنجِنيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن رجع إىل ما كان عليه  رجع البحر و 
[، ماذا فعل فرعون وقومه مبوسى  ما استطاعوا أن يضروه بشيء؛ ألن هللا كتب ملوسى 92َخْلَفَك آيًَة ]يونس:

 النجاة.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 قصة غالم بين إسرائيل مع الساحر وامللك
 
 
 

وكما سخر هللا ملوسى البحر، وأجناه من فرعون وقومه، جند يف قصة غالم بين إسرائيل مثل تلك العجائب، فكان 
بعض امللوك له ساحر يستخدمه أو ينبئه أو خيربه، فكرب هذا الساحر، فقال للملك: ائتين بغالم أعلمه ليكون حملي، 

ا يرجع إىل أهله مير براهب يف صومعته، فسمع منه كالماً يغاير  فاختار غالماً، فكان أييت إىل الساحر فيعلمه، وحينم
كالم الساحر، فإذا ابلراهب مؤمن برب وإبله سوى هذا امللك، فأعجبه كالمه، فكان جيلس إليه مث يذهب إىل 

الساحر، فكان إذا مكث عند الراهب وجاء إىل الساحر متأخرًا يضربه، ويسأله: أين كنت  وإذا رجع وجلس عند 
راهب وأتخر على أهله ضربوه، وسألوه: أين كنت  فشكا ذلك للراهب فقال: إذا سألك الساحر فقل: حبسين ال



أهلي، وإذا سألك أهلك فقل: حبسين الساحر، ففعل ذلك وسلم من الضرب، وذات مرة مسع الراهب يسأل هللا 
 سأتبعك  قال: ال تقوى عليه، ويف يوم ابمسه األعظم، فقال: علمنيه  قال: ال ينبغي لك اي ولدي! قال: علمنيه فإين

رجع إىل أهله فوجد دابة حصرت الناس، فأخذ حجرًا وقال: اليوم أعلم هل الراهب أصدق أم الساحر  اللهم! إن  
كنت تعلم أن أمر الراهب حٌق فاقض على تلك الدابة ليسري الناس، ورمى ابحلجر، والناس كلهم حمصورون، فقتل 

ذي رماه الغالم، فعرف أن الراهب على حق، فذهب وتعلم أمساء هللا من الراهب، وكتبها يف هللا الدابة ابحلجر ال
أوراق، قيل: إنه ألقاها يف البحر، فغرقت إال واحدًا، وقيل: ألقاها يف النار فاحرتقت إال واحدًا، وهو االسم األعظم، 

ك ستبتلى، وإذا ابتليت فاصرب، وال تدلن علين فجاء إىل الراهب وأخربه، فقال: اي بين! إذا عرفت االسم األعظم فإن
أحدًا، فذهب الغالم إىل جلساء امللك، فوجد رجاًل أعمى فقال: أال تؤمن ابهلل، وأدعو ريب، فيشافيك ! قال: ألك 
رب غري امللك  قال: نعم، الذي ميلك أن يرد عليك بصرك، قال: فإين آمنت بربك فادعه يل، فدعا ربه فرد عليه 

ء جيلس عند امللك وهو يُبصر، فقال: عجباً، من رد عليك بصرك ! قال: ريب، قال: وهل لك رب بصره، وجا
غريي  قال: نعم، دلين عليه الغالم، فدعا ابلغالم وسأله اي غالم! ألك رب غريي  قال: نعم، الذي رد إليه بصره هو 

هات يف جملس امللك، فدعا هللا هلم، ريب، فزجره وقال: إنك غالم صغري، فأيت برجل أبرص وغريه من أصحاب العا
فعافاهم هللا مجيعاً، وأصر الغالم على أن له رابً غريه، وأن امللك خملوق، فيئس من إرجاعه، فدعا زابنيته وقال: إن 
قتلته أمام الناس قالوا: هذا قتل غالماً، فاذهبوا به يف قارب يف البحر، حىت إذا أبعدمت عن الشاطئ ألقوه يف املاء 

عوا، فذهبوا به، وحينما أرادوا أن يلقوه يف املاء قال: اللهم! اكفنيهم مبا شئت، فاضطرب القارب وغرقوا كلهم وارج
ورجع هو بسالمة هللا، فجلس يف جملس امللك، فقال: أين أصحابك ! قال: كفانيهم هللا، فجاء بزابنية آخرين وقال: 

القمة، قال: اللهم! اكفنيهم مبا شئت، فاهتز اجلبل واضطرب، اذهبوا به، وألقوه من شاهق جبل، فذهبوا، فلما علوا 
اي سبحان هللا! البحر يضطرب ويهتز ويبتلعهم، من الذي يقدر أن يهز اجلبل ! من يقدر على هذا ! هو هللا املوىل 

ال شيء، وماذا  سبحانه، وأييت الغالم ميشي ساملاً إىل امللك، ماذا فعل هذا امللك  ماذا فعل أولئك الزابنية  وهللا! 
كان يريد الغالم  كان يريد أن يعرف الناس أن هلم رابً خالقاً، فجعل نفسه فداء لدعوته فقال: أيها امللك! ال تتعب 

ولكن أدلك على شيء إذا فعلته قتلتين   -غالم يتحدى ملكاً يف ملكه وسلطانه-نفسك، إنك لن تسلط علين 
ن جتمع الناس يف صعيد واحد، وأتيت إىل منصة وتضعين، مث أتخذ سهماً وامللك يريد هذا، فقال: نعم، فقال: عليك أ

من كنانيت وتضعها يف قوس وترميين به وتقول: ابسم هللا رب هذا الغالم، فإن فعلت ذلك فإين أموت، وامللك مغفل؛ 
م؛ ألن امللك قال: ألن الطغيان يعمي، ففعل ما قاله الغالم، ومات الغالم، ومجيع من حضر قال: آمنا برب هذا الغال

ابسم رب هذا الغالم، فألغى ربوبيته، وهو ال يدري! فآمن مجيع احلاضرين، فقام امللك وخد األخاديد، وأحرق 
 املؤمنني يف النار، وهي قصة األخدود اليت وقعت يف اليمن.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 



 قصة يوسف عليه الصالة والسالم وجناته من كيد إخوته
 
 
 

-عت على أن يضروا العبد بشيء مل يكتبه هللا عليه لن يضروه، فإخوة يوسف ألقوه يف غيابة اجلب فاألمة لو اجتم
فألقوه فيه إلقاًء، اي سبحان هللا! صغري يرتع ويلعب ويرمى يف البئر! مل ينزلوه  -أي: يف جب بعيد، غائب كل ما فيه

َته هللا امللك، مث جاءه إخوانه يستغفرون عنده، ويطلبون فيه إنزاالً، بل رموه مرايً وإذا به يسلم، مث كان من أمره أن آ
 منه العفو، فما استطاعوا أن يضروه بشيء.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 قصة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم هجرته
 
 
 

على وقد ذكران قصة سيد اخللق صلوات هللا وسالمه عليه حينما أراد اهلجرة، وما كان من أمر املشركني حينما آتمروا 
فقال: ال تبت يف  -ألن هللا يرعاه-قتله، ومجعوا عشرة رجال بسيوفهم على ابب بيته، فجاءه جربيل عليه السالم 

فراشك الليلة، فنامعلي رضي هللا تعاىل عنه يف برده، وخرج صلى هللا عليه وسلم أمامهم وسيوفهم يف أيديهم، ولكن 
َناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُروَن هللا ألقى عليهم النعاس، وقرأ قوله تعاىل: َوجَ  َعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فََأْغَشيـْ

[، فيخرج من بني أيديهم فال يرونه، وحيجبه هللا عنهم، وميعن يف إذالهلم فيأخذ الرتاب من حتت أقدامهم 9]يس:
فم الغار، وهم يريدونه حياً أو ميتاً، وجعلوا مائة انقة ملن أييت به ويذروه على رءوسهم، مث يتوجه إىل الغار، فيأتون إىل 

حياً أو ميتاً، فيقفون على فم الغار، ويقول الصديق : ) اي رسول هللا! وهللا! لو نظر أحدهم إىل أسفل نعليه ألبصران، 
نَـنْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلغَاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه ال فقال صلى هللا عليه وسلم: ما ابلك ابثنني هللا اثلثهما !(، وقال هللا: اَثينَ اثْـ 

( ولكن 40حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا ]التوبة: وهنا لطيفة ننبه -[، وهي مثل كلمة موسى عليه السالم: )َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِن
(، وحممد صلى هللا عليه -عليها وسلم قال: )ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا( فـ)ان( هذه للجمع،  موسى عليه السالم قال: )ِإنَّ َمِعَي َريبِن

ومن هم اجلمع الذين يف الغار  أبو بكر مع رسول هللا، فهذا يدل على فضل أيب بكر حينما شركه القرآن مع رسول 
يره هارون، هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله: )َمَعَنا(، فموسى كان معه أمة كاملة من بين إسرائيل، وكان معه أخوه ووز 

فقال القوم: ِإانَّ َلُمْدرَُكوَن ، وأين يقني القوم من يقني موسى  وكان أبو بكر رضي هللا عنه مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف الطريق، يقيه بنفسه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ما ابلك اي أاب بكر !َترة متشي أمامي، وَترة متشي 



ا خرجا من البيت يف طريقهما إىل الغار، فقال: )اي رسول هللا! أذكر الرصد فأكون أمامك، من ورائي !(، وذلك مل
وأذكر الطلب فأكون من ورائك، فقال: أتود لو كان شيئاً أن يكون فيك أنت  فقال: نعم، إن أهلك أان أهلك 

يشارك مع رسول هللا يف قوله: )ِإنَّ وحدي، أما أنت فمعك الرسالة( ، فـأبو بكر كان يهتم ابلرسالة، فكان جديراً أبن 
اَّللََّ َمَعَنا(. وخرج صلى هللا عليه وسلم من الغار ومشى يف الطريق، وأدركهم سراقة يف الصحراء، وهم مكشوفون 
للعيان، فماذا كان من أمره  ساخت قوائم فرسه تسيخ، وسقط عنها عدة مرات، وإذا به يطلب األمان لنفسه، 

ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث يقول له النيب صلى هللا عليه وسلم: )كيف بك اي سراقة ويكتب له أبو بكر أبم
! إذا أنت لبست سواري كسرى(، أي: أنت جئت تطاردان بعد أن رأيتنا خارجني من مكة، فأخربين حينما ينصر هللا 

ذا أنت لبست سواري كسرى !(، دينه، ويعلي كلمته، وينتشر اإلسالم، وتقطع رءوس أولئك الظلمة، )كيف بك إ
وكسرى كان امسه يرعب العرب، وكانوا خيشونه أشد ما يكون، فـسراقة يلبس سواري كسرى، وكسرى يقضى عليه، 
يقول بعض العلماء: كان يقينه صلى هللا عليه وسلم بربه من أعظم اليقني، وهو شخص خارج يف الصحراء على تلك 

اليقني أن يعد سراقة بسواري كسرى، وقد حقق هللا ذلك، ففي خالفة عمر رضي  احلالة، واثق بوعد ربه، حىت بلغ به
هللا تعاىل عنه فتحت املدائن، وجيء بلباس كسرى، فنظروا أي الرجال أطول لريوا عليه حلة كسرى  فنظروا يف مجيع 

انزعها  فقال: ال انزع احلاضرين فلم جيدوا أطول من سراقة ، فجاء سراقة ولبس احللة والسوارين، فقال له عمر : 
هذا اللباس! قال: ملاذا  قال: أعطانيها رسول هللا عليه الصالة والسالم حينما خرج مهاجراً وحلقت به، فقال يل: 

)كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى !(، فضحك عمر وقال: هل قال لك: امتلكت، أو قال: )لبست(  قال: 
 هذا من فقه عمر .)لبست(، قال: ها أنت لبستها، فانزعها، و 

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 معىن قوله: )واعلم أن النصر مع الصرب(
 
 
 

هذا احلديث اجلليل الذي يقول فيه بعض العلماء: لو قيل: إنه نصف الدين أو الدين كله، لكان حقاً؛ ألنه يربط 
ن الصرب هو أغلى خصلة العبد بربه بدون واسطة. مث قال بعد ذلك: )واعلم أن النصر مع الصرب( ، يعلم اجلميع أ

مينحها هللا للعبد، ويقولون يف اإلحصائيات: الصرب ذكر يف القرآن حوايل سبعني مرة، وجاء يف السنة: )الصرب من 
اإلميان كالرأس من اجلسد(، ويف احلديث: )الصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء( ، يقول علماء املنطق: نور 

تشكيك، كما لو أشعلت عود كربيت يف صحراء، وجئت بلمبة ألف مشعة، فهذا نور، مع نور آخر النسبة بينهما ال
وهذا نور، ولكن إذا نظرت وجدت أحدمها ضعيفاً، واآلخر قوايً، فالنسبة بينهما التشكيك. قال: )الصالة نور( 

[، 5اًء َواْلَقَمَر نُورًا ]يونس:وقال: )الصرب ضياء(، هللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر الشمس والقمر قال: َجَعَل الشَّْمَس ِضيَ 



فأيهما أقوى  الشمس أقوى، فاحلديث جعل الصرب ضياء، وجعل الصالة نورًا، والصالة هي عماد الدين، فكيف 
يكون الصرب أكثر إشعاعاً، وأكثر إضاءة، وأكثر فعالية يف قلب املؤمن ! ألنك لو أتملت يف التشريع كله من األوامر 

[، فقدم الصرب َوِإنَـَّها 45م ذلك كله على الصرب، قال هللا: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:والنواهي، لوجدت قوا
[، لوال الصرب ملا توضأ أحد ابملاء البارد يف الشتاء وخرج من بيته إىل املسجد، 45َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي ]البقرة:

ى احلر يف القائلة وخرج يف الظهرية إىل املسجد، ولوال الصرب ملا صرب أحد على املال ولوال الصرب ملا صرب أحد عل
والنفس شحيحة، فأخرج جزًءا من املال وهو صنو النفس، ولوال الصرب ملا محل أحد سيفه يف يد، والروح يف اليد 

ك معصية، )فالصرب من اإلميان  األخرى، وقاتل األعداء، ولوال الصرب ملا صرب أحد على فعل طاعة، وال صرب على تر 
كالرأس من اجلسد( كما يف احلديث، وإذا فصلنا الرأس عن اجلسد صار جثة نواريها. إذًا: النصر مع الصرب، وقيل 
لبعض شيوخ العرب: مبا غلبتم كذا  قال: غلبناهم ابلصرب، يقاتلوننا ونقاتلهم، ونفوز عليهم ونتميز ابلصرب، وقالوا: 

[، الصرب معه النصر، ويقول 66، قال هللا: فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ ]األنفال:)الشجاعة صرب ساعة(
ابن القيم يف بعض ما كتبه على هذا احلديث: الصرب على قتال العدو جيلب النصر، والصرب على النفس، يكون 

عندهم مثل عجيب يقولون فيه: صربي على نفسي، وال صرب ابلصرب على هواها، والصرب على مطالبها، والعوام 
، فإذا كنت يف فاقة تصرب على نفسك خري من أن تقول: اي فالن! اعمل معروفاً، وأقرضين واصرب علين   الناس علين

 ال، ما دمت تستطيع الصرب فاصرب. ......
 
 

 معىن قوله: )وأن الفرج مع الكرب(
 
 
 

: )وأن الفرج مع الكرب(، الكرب هو: شدة اإليالم، وشدة الضيق يف حياة اإلنسان، مث قال هنا صلى هللا عليه وسلم
لكن كلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج، فما السر يف هذا  لو أتملنا بعض القضااي لكشف لنا النقاب، فاملوىل 

[، وقرب هللا من عباده قرب خري وعطاء 186سبحانه قريب كما قال: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ]البقرة:
هل  -وكل إنسان جرب يف حياته-ونصر وعناية، ولكن )تعرف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة( لو تساءلنا 

اجتاهك إىل هللا يف وقت سعتك وغناك وعافيتك كاجتاهك إىل هللا يف وقت الضيق واحلرج واملرض أو مها سواء  ال، 
اإلنسان حمتاجاً شديد االحتياج، فليس عنده إعراض عن هللا وال حىت مبقدار شعرة، ولكن حينما وهللا! حينما يكون 

[. فتعرفك 7-6يكون يف غىن ويف سعة فيمكن أن يطغى كما قال هللا: ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى * َأْن رَآُه اْستَـْغىَن ]العلق:
ن يعرفك هللا يف شدتك، وأنت ال تغيب عنه يف كلتا سبب أل -وأنت لست يف ضيق وال كرب-إىل هللا يف الرخاء 

احلالتني، ولكن يتعرف إليك ابإلجابة. إذًا: عند شدة الكرب تكون قوة اإلميان، واإلخالص، وصدق التوجه إىل هللا، 
وربك حيب منك هذا، وهو ال يريد منك شيئاً، فخزائنه مألى، وعطاؤه كالم، لكن يريد من عبده صدق التوجه إليه، 
وثق أبنك إذا توجهت إىل هللا بصدق فمهما كانت حاجتك فإنه يقضيها، فهو ال خييب ظن عبده أبدًا، ويف احلديث: 
)إن هللا ليستحي من عبده أن يرفع إليه يديه مث يردمها صفراً( لكن البد أن يكون مطعمه حالاًل، ومشربه حالاًل. 

...... 



 
 
 

 حسن ظن هاجر عليها السالم برهبا عز وجل
 
 
 

ُأمنا هاجر عليها السالم جاء هبا إبراهيم عليه الصالة والسالم ومعها إمساعيل فوضعهما يف وادي مكة كما قال تعاىل 
[ أي: وال ماء، وإذا مل يكن عنده زرع وال ماء، فال 37عنه: رَبَـَّنا ِإيننِ َأْسَكنُت ِمْن ُذرنِيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ]إبراهيم:

 ونيس، وكان معها سقاء من ماء، وقال: يف أمان هللا ومشى، فنادته: اي إبراهيم! ملن تدعنا هاهنا  أنيس عنده وال
قال: هلل، قالت: آهلل أمرك هبذا  قال: نعم، قالت: فاذهب فلن يضيعنا هللا! هللا أكرب! نريد هبذا بيان اليقني الذي 

دها، وهي امرأة ضعيفة يف فالة، ليس عندها طعام وال عندها من أول حلظة، فذهب إبراهيم، وانتهى املاء، وبكى ول
شراب، وبكاء ولدها حيز يف قلبها، فماذا تفعل  هل تقعد أمامه تبكي  ال، بل تقوم وتطلب وتسعى، فذهبت فلم جتد 
شيئاً، فنظرت إىل مكان مرتفع يكشف ما وراءه، فكان أقرب مرتفع عندها الصفا فصعدت عليه، ونظرت يف اجلهات 

ع فلم جتد شيئاً، فنظرت إىل مرتفع آخر، فكان من املروة أقرب مرتفع إليها، ومكة حتيط هبا اجلبال من كل األرب
جانب، وهي على جبل أيب قبيس، لكن كيف ترتك ولدها وهو يف بطن الوادي، فرتيد أن جتمع بني األمرين: رعاية 

وكانت إذا انصبت قدماها يف بطن الوادي أسرعت  ولدها، وطلب املاء له، فذهبت إىل املروة فتلفتت فلم جتد ماًء،
لرتتفع وترى ولدها، واملوىل سيغيثها، وهي قد أعلنت قوة التوكل عليه: بقوهلا: )لن يضيعنا هللا(، فرتكها املوىل تسعى 

ى إنساانً مييناً ويسارًا، تصعد الصفا َترة وتصعد املروة َترة؛ وهي يف كل مرة عندها أمل يف اخللق، فكانت ترجو أن تر 
ميشي، لكن بعد سبع مرات من السعي، وبعد أن انقطعت آماهلا من اخللق؛ وتوجهت بصدق إىل اخلالق، فما كان إال 

أن جاء جربيل وشق الصخرة، فنبع املاء، وملاذا مل ينزل جربيل من أول مرة  ألنه كان يف قلبها تعلق أبسباب من 
ق، فجربت فلم جتد شيئاً، فلما يئست من اخللق، وأيقنت فعاًل أبنه ال مغيث اخللق، فرتكها هللا لتنظر ما يفعله هبا اخلل

هلا إال اخلالق، كان توجهها إليه توجهاً صادقاً دون منازعة، ودون مشاحة، ودون مشاركة مع اخللق، فكانت إغاثة هللا 
احلجيج والعامل كله، وماؤها يصل ليست هلا وحدها، بل ولنا إىل اليوم، وإىل ما شاء هللا، فهي عني انبعة يشرب منها 

إىل أحناء املعمورة، ففي كل مكان يوجد ماء زمزم. وهكذا النفر الثالثة الذين من بين إسرائيل، الذين آواهم املبيت 
إىل الغار، هل كان عندهم رجاء يف اخللق  نزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فهل كانوا يطمعون يف أحد من الناس 

لم هبم أحد  ال، أبدًا، فهم يئسوا من اخللق من أول حلظة، فماذا قالوا  قالوا: ارجعوا إىل ربكم، أيتيهم  هل كان يع
ولينظر كل منكم ما كان بينه وبني هللا من خبيئة سر، فيتوسل إىل هللا هبا، فحينما قام قائم منهم وقال: كان يل 

ثالث وقال: كانت يل ابنة عم أحبها، إىل آخر احلديث، أجري... إخل، وقام الثاين وقال: كان يل أبوان... إخل، وقام ال
فهل كان قيام أحدهم يشوبه شائبة رايء مع أحد من اخللق  ال، وهللا! ألهنم أيقنوا ابملوت، وعلموا يقيناً دون شك أنه 

زحزح ال ينجيهم مما هم فيه سوى هللا، فلما حصل هذا اليقني منهم حتركت الصخرة شيئاً فشيئاً، ومن يقدر أن ي
الصخرة إال أبمر هللا. ودائماً نقول ملن جاء للعمرة أو احلج: يف كل نسك من أنساك العمرة واحلج آية وعربة ومنهج، 



فسعيك بني الصفا واملروة جتديد اليقني مع هللا، فإذا انب العبد شيء، توجه إىل هللا خالصاً خملصاً قلبه هلل، وهللا 
 أقرب من فـََرج هللا؛ ألنه يقول للشيء: كن فيكون.أقرب إليه من حبل الوريد، فال شيء 

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 معىن قوله: )وأن مع العسر يسراً(
 
 
 

وقوله: )وأن مع العسر يسرا(، هو كما قال صلى هللا عليه وسلم: )لن يغلب عسر يسرين(، يقول علماء البيان: 
دة، قال هللا: فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر النكرة إذا تكررت فهي متعددة، واملعرفة إذا تكررت فليست متعد

[ فاليسر هنا متكرر، وهو نكرة، والعسر معرف أبل، فيكون تكراره ال يستوجب تعدده، ولكن 6-5ُيْسًرا ]الشرح:
وآاثره، نسأل هللا  اليسر ملا كان منكرًا كان تكراره يقتضي تعدده، وهبذا يظهر لنا عظمة هذا احلديث، ومدى داللته

 تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وأن ميأل قلوبنا يقيناً ابهلل سبحانه وتعاىل. ......
 
 

 اليقني مبا عند هللا سبب لسعادة العبد يف الدنيا
 
 
 

يقينه مبا عند هللا وجاء عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: وهللا! ال يكمل وال يتم يقني العبد حىت يكون 
أقوى مما يف يده، ويرد عند العوام مثل يقول: تضرب يدك، وتقسم لغريك! فلعلها تكون يف يدك وتستعصي عليك أو 
أتخذها يف حلقك وتكون غصة وترجع، ولكن ما كان عند هللا سوف أيتيك، و عائشة تقول ذلك عن جتربة، وعن 

شعري فقط، فجاء مسكني يقول: اي آل بيت حممد! مسكني ابلباب، عمل، إميان ويقني، كانت صائمة، وعندها قرص 
فقالت عائشة لـربيرة : أعطي املسكني، فقالت: ليس عندي ما أعطيه، قالت: أليس عندك شعري  قالت: هو قرص 
واحد لك لتفطري عليه، قالت: أعطي املسكني، وعند الفطور سريزق هللا، فراحت بريرة متشي خطوة، وترجع خطوة،  

ف عند الفطور يرزق هللا  ما أعجبها هذا الكالم، وفرق بني بريرة وبني عائشة ، فأعطت املسكني وهي كارهة، كي
وجاء املغرب ومل أيت رزق هللا، فقامت عائشة تصلي، وقبل أن تفرغ من صالهتا، إذا بقارع يقرع الباب، وفتحت 

رامها مشوية، والقرام هو الذي تلف فيه الشاة من بريرة وأخذت ما أعطيت، وملا سلمت أم املؤمنني، فإذا بشاة بق
العجني، وكل بقااي أجزاء الشاة كاملة، قالت: ما هذا اي بريرة  ! قالت: رجل أهداه إلينا، وهللا! ما رأيته يهدي إلينا 



قبلها قط، تعين: ما هي حبسب العادة، لكن حالة حادثة اندرة، لو كان ممن يهدي كل مرة، لقلنا: على حسب 
عادة، لكن هذا مل أيت من قبل أبدًا، فأيقنت بريرة مبا قالت أم املؤمنني، وقالت هلا: اي بريرة ! كلي فهذا خري ال

قرصك، وهللا! ال يكمل يقني العبد حىت يكون يقينه مبا عند هللا أقوى مما يف يده، فأم املؤمنني كان يقينها فيما عند هللا 
الواجب على كل مسلم؛ ألن الذي عند هللا حمفوظ، والذي يف يدك غسؤ أكثر من قرص الشعري الذي عندها، وهذا 

حمفوظ، وهللا سبحانه أعلم. أسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإايكم اإلميان واليقني، وأن يفقهنا يف الدين، وأن يرزقنا وإايكم 
كم كما يرزق الطري، تغدو حسن التوكل عليه، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )لو توكلتم على هللا حق توكله؛ لرزق

مخاصاً، وتروح بطاانً(، ما عندها زراعة، وال مستودع، وال جتارة، وال شيء، ولكن تتوكل على هللا سبحانه وتعاىل. 
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. ......

 
 

 [4عشرون ]احلديث الثالث وال -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 أركان اإلسالم املذكورة يف حديث )الطهور شطر اإلميان(
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
الشريف هبذا السياق والنسق  ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني . أما بعد: إن هذا احلديث النبوي

اجلميل، يعطينا منهجاً متكامالً يف توجيه األمة إىل ما فيه سعادهتا يف الدنيا واآلخرة، وهو يف كماله كحديث جربيل 
عليه السالم )حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال 

-رين، فجلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه يعرفه أحد من احلاض
، وقال: اي حممد! أخربين عن اإلسالم  فأخربه صلى هللا عليه وسلم عن أركانه، مث قال: -وهذه جلسة املتأدب املتعلم

: أخربين عن اإلحسان  فأخربه به، وكلما أخربه أخربين عن اإلميان   فأخربه صلى هللا عليه وسلم عن أركانه، مث قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: صدقت. يقول عمر : فعجبنا له يسأله ويصدقه! مث سأله عن الساعة، فقال: 
ما املسئول عنها أبعلم من السائل. مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فلم جيدوه، فقال: هذا 

ل أَتكم يعلمكم أمر دينكم(، والدين أعم من اإلسالم واإلميان؛ ألنه مشل اإلسالم أبعماله الظاهرة: صالة، جربي
وزكاة، وصيام، وحج، واإلميان أبعماله اخلفية، مما ينطوي عليه القلب، وجممل ذلك كله هو اإلحسان. وهذا احلديث 

وسلم يبني لنا آاثر تلك األركان يف ذاك احلديث، من الذي معنا عن أيب مالك األشعري عن النيب صلى هللا عليه 
الشهادتني، والصالة، والصيام، والزكاة، وهنا يبني لنا صلى هللا عليه وسلم آاثر الطهارة وذكر هللا: )الطهور شطر 

ن هللا واحلمد اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متألان أو متأل ما بني السماء واألرض(، وسبحا
هلل مها مؤدى ال إله إال هللا؛ ألهنما إثبات صفات اجلالل والكمال هلل، وفيهما نفي وتنزيه املوىل سبحانه من صفات 



النقص، مث قال بعد ذلك: )والصالة نور(، ويف ذاك احلديث ذكر أركان اإلسالم، الشهادتني مث الصالة، فيبني هذا 
تقدم الكالم عن قوله: )الصالة نور، والصدقة برهان(، وهي أعم من الزكاة، وكذا احلديث آاثر ذاك احلديث األول، و 

قوله: )والصرب ضياء(، وهذه هي أركان اإلسالم اليت جاءت يف حديث جربيل، ومل يبق منها إال احلج، واحلج مستقل 
الم يف مناسكه، فالشهادَتن: لبيك ال [، بل إن احلج جيمع مجيع أركان اإلس28بذاته: لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم ]احلج:

شريك لك، والصالة: يلزم أن تصلي ركعتني بعد الطواف، والزكاة: أنت تنفق املال من أول ما خترج من بيتك إىل أن 
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم ]البقرة: ٍم يف احْلَجِن َوَسبـْ إذًا: احلج هو العمل [ . 196ترجع، والصوم: َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة َأايَّ

اإلمجايل أو التطبيقي العملي ألركان اإلسالم كلها. تقدم معنا الكالم إبجياز عما جاء يف أوائل هذا احلديث، إىل قوله 
 صلى هللا عليه وسلم: )والقرآن حجة لك أو عليك(.......

 
 

 أقسام الناس
 
 
 

م، أو كل مسلم، بل عمم كل الناس، مسلمهم قال صلى هللا عليه وسلم: )كل الناس يغدو...(، ومل يقل: كلك
وكافرهم، مؤمنهم ومنافقهم. وكلمة الناس من: انس ينوس، أي: حترك، ومسي الناس انساً ألهنم يتحركون، والنواس 
احلركة والصوت. )يغدو(. أي: يصبح مبكراً من الغدوة؛ ألن الغدو أول النهار وآخره العشي: اِبْلُغُدوِن َواآلَصاِل 

[، كل شخص يغدو من الصباح مبكراً. )فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(: إذا جئنا إىل هذه اجلملة 205ف:]األعرا
اخلتامية من هذا احلديث جنده جيعل اإلنسان سلعة يف سوق احلياة، وأتيت هذه اجلملة بعد حجية القرآن، ولو أردان أن 

ىل سبحانه الناس، فبعد ذكر املسألة العظيمة يف سورة نقف على معناها، فلنرجع إىل أول املصحف لنرى كم قسم املو 
[، واالبتعاد 7[، والرفقة الكرمية: ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم ]الفاحتة:6الفاحتة: اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم ]الفاحتة:

 -كما يف أوائل سورة البقرة-[، جند أن الناس 7لفاحتة:عن طريق الكافرين: َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِننَي ]ا
 ثالثة أقسام، فهو حجة لقسم، وحجة على قسمني، وبيان ذلك على النحو اآليت: ......

 
 
 

 القسم األول: املتقون
 
 
 

القسم األول، من هم  [ هذا2-1بسم هللا الرمحن الرحيم: امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:
املتقون  والوصل والفصل أسلوب بالغي، وعدم العطف يدل على أن الثاين عني األول، قال تعاىل: ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * 

ث: )الصالة [. وهذا يوافق ما يف احلدي3-2الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]البقرة:



[، جاءت 4َن ]البقرة:نور، والصدقة برهان(.. َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنو 
به رسول هللا أركان اإلسالم وأركان اإلميان، فاإلميان ابلغيب يقتضي اإلميان بكل ما جاء عن هللا يف كتاب هللا أو أخرب 

وُل مبَا أُنِزَل ِإلَْيِه يف سنته. فهم يؤمنون ابلغيب )يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك(، وقال هللا تعاىل: آَمَن الرَّسُ 
[، أما غري املسلم فيقف إميانه عند مرحلة معينة، 285لبقرة:ِمْن رَبِنِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ]ا

فاليهود يقفون عند رسالة موسى عليه السالم وجيحدون عيسى، والنصارى يقفون عند رسالة عيسى وجيحدون رسالة 
[. وقوله: 7ل عمران:حممد صلى هللا عليه وسلم، أما املسلم فيؤمن بكل رساالت هللا: آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبنَِنا ]آ

[؛ ألن اليقني ابليوم اآلخر منطلق كل خري، 4يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ]البقرة:
 وهو رادع عن كل شر؛ ألنه إذا أيقن بيوم فيه حساب وجزاء وعقاب فإنه حيسب لكل خطوة حساهبا، َوَنَضعُ 

[، فهو يعلم أبن هناك موازين توضع، فيقيس أعماله، ويزن خطواته؛ ألن 47اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة ]األنبياء:
أعماله موزونة وليست مهملة، فهؤالء هم القسم األول، والقرآن هدى هلم، وإذا كان هدًى هلم فيكون شاهدًا هلم 

جة للمتقني: َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب وحجة هلم. إذًا: القرآن يكون ح
يُوِقُنوَن * قـَْبِلَك َواِبآلخَرِة ُهْم  َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمنْ 

 [، جعلنا هللا وإايكم منهم.5-2ُأْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبِنِْم َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 القسم الثاين: الكفار
 
 
 

[ ما نتيجة 6َأْم مَلْ تُنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ]البقرة: أما القسم الثاين ففي قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهمْ 
[، جاء اخلتم على 7عدم إمياهنم وتصديقهم  َخَتَم اَّللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة ]البقرة:

َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل القلوب واألمساع، فلم تعد قلوهبم تعي خريًا، ومل تعد أمساعهم تصغي إىل  خري: ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاألَنـْ
[. قال: )َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة(، أي: ال يبصرون آايت هللا الكونية، وال يعتربون مبا وقع يف األمم 44]الفرقان:

إىل اإلميان. ويف أول الفاحتة يقول هللا: السابقة، وال يتعظون وال يتذكرون مبا يف الكون من آايت هللا وقدرته اليت تدعو 
[، والرب هو املوجد املصلح املدبر، وانظر إىل هذا النظام البديع املتقن يف األرض: 2احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي ]الفاحتة:

َبِغي هلََ  ا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال من نبات، وحيواانت، ويف السماء: من كواكب وأفالك جتري حبساب دقيق: ال الشَّْمُس يـَنـْ
[،إذا نظرت إليها أتملت وتفكرت: من الذي يدبرها ويسري 40اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن ]يس:

يف أمرها وحيفظ نظامها  إنه هللا. احليتان يف البحار واألهنار تتواجد وتتكاثر، والطيور تتواجد ويتكاثر، والوحوش 



الفلوات تتواجد وتتكاثر، والبشر يف القرى واملدن والبوادي يتواجدون وتتكاثرون، ومن الذي يدبر ذلك كله ! إنه 
هللا سبحانه. ولذا فإن هللا سبحانه وتعاىل ملا أراد أن يلزم ويفحم اجلاحدين لربوبيته، ألزمهم بقاعدة منطقية إلزامية، 

-35 َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن * َأْم َخَلُقوا السََّمَواِت َواأَلْرَض َبل ال يُوِقُنوَن ]الطور:يقول سبحانه: َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ 
[. فاملؤمن يؤقن ابليوم اآلخر، وهؤالء ال يوقنون، ونقف مع هؤالء على سبيل النقاش فنقول هلم: أيها اخللق 36

يف ذواتكم وأشخاصكم، أخلقتم من غري شيء ! و)شيء(  الذين جيحدون ربوبية هللا! أخربوان عن أنفسكم، وانظروا
هنا يرجع إىل أمرين: إما أهنم خلقوا من غري مادة، أو خلقوا من مادة، فهم يقرون أبهنم خلقوا من مادة املين، فمن 

 خالق. وهذا هو الذي خلق املادة اليت أنتم جئتم منها  وقيل يف قوله تعاىل: )َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء( أي: من غري
األرجح، بدليل املقابلة يف قوله: )َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن(، وابلسرب والتقسيم نقول: أنت موجود خملوق، ووجودك يف الدنيا 
ال خيلو من أحد أمور ثالثة: خلقت بال خالق، خلقت نفسك، خلقك خالق قادر، وأي هذه األمور الثالثة صحيح  

شيء  ال، فالعدم ال يعطي وجودًا، والوجود ال يتأتى من عدم؛ ألن العدم ال شيء:  وأيها ابطل  هل خلقت من غري
[، وإن قلت: أان خالق نفسي، فنقول لك: قبل أن توجد كنت يف 35َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن ]الطور:

نه خلق نفسه. ومل يبق أمام العقل إال أن يؤمن العدم، فمن الذي أوجدك يف الوجود لتخلق نفسك  فيبطل ادعاؤه أ
دليل اإللزام. نرجع إىل أقسام الناس يف القرآن، وقد ذكران  -كما يقول علماء الكالم-بوجود خالق خلقه، وهذا هو 

وذكران القسم الثاين وهم [. 5القسم األول وهم املتقون ُأْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبِنِْم َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]البقرة:
الكفار، وسبب عدم إمياهنم أهنم ال يوقنون، وكانت النتيجة أن ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم، ويف احلديث: )إن 
العبد ليذنب الذنب فينكت على قلبه نكتة سوداء، مث يذنب الذنب فينكت على قلبه نكتة سوداء حىت يغلف 

الذي بداخله املعرب عنه بقوله تعاىل: اَّللَُّ نُوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ابلسواد (، وهبذا حيجب عنه النور 
[، وهو نور اإلميان يف قلب املؤمن، فيحجب هذا النور يف قلب هذا املسلم حينما يذنب 35ِفيَها ِمْصَباٌح ]النور:

وز جمخياً ال يعرف معروفاً، وال ينكر منكراً(، وقد جاء يف تلك الذنوب، قال صلى هللا عليه وسلم: )حىت يصبح كالك
[، فالكافر بكفره وعدم إميانه وتصديقه 14القرآن الكرمي: َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن ]املطففني:

بصره عشاوة، فال يرى حقائق ويقينه ابليوم اآلخر، خيتم على قلبه وعلى مسعه، وزايدة على ذلك: جيعل هللا على 
األمور، وال يبصر آايت هللا الدالة على أنه الواحد. ويف كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولكن.. َخَتَم اَّللَُّ َعَلى 

عدة آايت تذكر  [، والقسم األول فيهم7قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ]البقرة:
ال يـُْؤِمُنوَن صفاهتم ومعتقداهتم، خبالف القسم الثاين قال: ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم َأْم مَلْ تُنِذْرُهْم 

 [، مث ذكر النتيجة وهي اخلتم على قلوهبم، والغشاوة على أبصارهم، وانتهى أمرهم .6]البقرة:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 القسم الثالث: املنافقون



 
 
 

والقسم الثالث هم املنافقون، وفيهم اإلطالة والبيان والكشف عما خيفون من أمرهم؛ ألن خطرهم عظيم يهدد اجملتمع  
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما  ل تعاىل: َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي * خُيَاِدُعوَن اَّللََّ كله. قا

[، وانظروا إىل اإلعجاز: قال 10-8لبقرة:خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن * يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـََزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا ]ا
[ فالقلب الذي 10[، وقال عن املنافقني: فـََزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا ]البقرة:7يف حق الكفار: َخَتَم اَّللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم ]البقرة:

د هللا هدايته كشف عليه ختم يرجى صالحه برفع اخلتم؛ ألن القلب أصله سليم، وغاية ما فيه أنه ختم عليه، فإذا أرا
عنه هذا اخلتم، ولكن الذي يف قلبه مرض، فقد أصبح القلب بنفسه مريضاً، فيحتاج إىل عالج، والقلب املختوم ال 
حيتاج إال إىل رفع اخلتم عنه فيشع النور بداخله، فهو أقرب إىل اخلري من ذاك القلب املريض الذي حيتاج إىل معاجلة؛ 

قد ميوت قلب املنافق. وهلذا جند املشرك يف شدة عدوانه لإلسالم وللرسول صلى هللا ألن املرض يؤدي إىل املوت، و 
عليه وسلم، ويف حلظة من اللحظات يؤمن وتشع له احلقائق وتنكشف له األسرار فيبادر إىل اإلسالم، وبقدر ما كان 

عمر رضي هللا تعاىل عنه، فقد كان قاسياً شديدًا على اإلسالم يكون رحيماً كرمياً مع املسلمني. وأقرب مثال: إسالم 
عمر آخذًا ابلسيف ويسأل: أين حممد  فقيل له: ملاذا  فقال: أريد أن أقتله، فقد سفه أحالمنا، وفرق مجعنا، وقال، 
وقال، فقيل له: على مهلك! اذهب وانظر إىل أختك وزوجها يف بيتك. قال: وما يف بييت ! قالوا: أختك وزوجها قد 

ريق إىل بيت أخته فسمع مههمة، فلما أحسوا به اختفى املقرئ، فدخل والصحيفة يف يد أخته، صبئا فرجع من الط
فقال: أعطين الصحيفة، قالت: إنك رجس، وهذا كتاب هللا ال ميسه إال املطهرون، فلطمها على خدها ويف يده خامت، 

قالت: اذهب فاغتسل أواًل، مث أعطيك  فخرج الدم من وجهها، فرقن للدم، فقال: أريين الصحيفة وال أريك إال خريًا،
الصحيفة، فذهب واغتسل، مث قرأ الصحيفة من كتاب هللا، فإذا به يتحول من عدو لدود ألصحاب رسول هللا إىل 
مؤمن حمب هلم، وقذف هللا يف قلبه اإلميان، وكشف عن قلبه الغطاء، وكشف الغشاوة عن بصره، وحترك النور يف 

ته حقيقة األمور، فخرج الرجل الذي كان خمتفياً، وقال: ماذا تريد اي عمر  ! قال: دلين قلبه، وأبصر بعينيه وبصري 
على حممد، فذهب به، وطرق ابب دار األرقم بن أيب األرقم، فقالوا: من   قال: عمر ، ففزع كل من كان عند رسول 

ذنوا له، إن كان جاء خلري يصيبه، وإن هللا صلى هللا عليه وسلم يف الدار، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ائ
جاء لغري ذلك يكفيكم هللا(، فأدخله اثنان والتزماه بعضديه خمافة على رسول هللا، حىت جلس بني يدي رسول هللا، 
فأمسكه صلى هللا عليه وسلم بردائه وجذبه، وقال: أما آن لك أن تؤمن اي عمر ! فإذا عمر ينطق ابلشهادتني بني 

صلى هللا عليه وسلم، مث يقول عمر رضي هللا عنه: ملاذا نبقى هنا ! ملاذا ال خنرج إىل الكعبة ونطوف، يدي رسول هللا 
ونعلن اإلسالم  فقال املسلمون: حنن ضعفاء. فقال: ال وهللا! ال نسترت بعد اليوم، وخرجوا إىل الكعبة يلبون ويهللون، 

أعزة منذ أن أسلم عمر . إذًا: يقول هللا يف حق املشركني: َخَتَم ويذكرون هللا ويعلنون الشهادتني، قال السلف: ما زلنا 
[، ويقول ويف حق املنافقني: يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض 7اَّللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة ]البقرة:

ا اِبَّللَِّ َواِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي * خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا [ . قال هللا: َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّ 10]البقرة:
ضَّالَلَة ِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الَوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن * يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـََزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا  إىل قوله: ُأْولَ 

[، سياق طويل ينتهي بصفقة خاسرة. هؤالء املنافقون 16-8اِبهْلَُدى َفَما َرحبَْت جِتَارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن ]البقرة:
اشرتوا الضاللة ابهلدى. اشرتوا مبعىن: )استبدلوا(، قال بعض الرجاز: اشرتيت اجلمة برأس أزعرا والثنااي البيض 



ى املسلم إذ تنصرا أي: استبدل ابإلسالم النصرانية، فكذلك هؤالء اشرتوا الضاللة ابهلدى، والباء ابلدردرا كما اشرت 
تدخل على املرتوك، تقول: اشرتيت الكتاب بـدرهم، فالدرهم هو قيمة الكتاب، اشرتيت الكتاب بثوب، كالمها 

ا الضَّالَلَة اِبهْلَُدى َفَما َرحبَْت جِتَارَتـُُهْم َوَما سلعة، فيكون الباء على الشيء الذي خرج من يدك، فهؤالء كذلك: اْشتَـَروُ 
 [.16َكانُوا ُمْهَتِديَن ]البقرة:

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 معىن قوله: )كل الناس يغدو...(
 
 
 

وقوله صلى هللا عليه وسلم: )والقرآن حجة لك أو عليك(، يبني لنا أن الناس يف ظل هذا القرآن، ويف نور تلك 
ص مقبل عليها مستضيء هبا، فهو مع القسم األول من املهتدين، وإما شخص معرض عنها، أو احلجة، إما شخ

متالعب هبا، أو غافل عنها، أو قد اختذ كتاب هللا وراءه ظهرايً، فأولئك مع الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما رحبت 
قرآن لتقسيم الناس إىل ثالثة أقسام ذكر يف جتارهتم، وهنا يقول: )كل الناس يغدو فبائع نفسه...(، ويف هناية سياق ال

هناية صفقة: اشرتوا الضاللة ابهلدى، ويف هناية هذا احلديث صفقة: )كل الناس يغدو فبائع نفسه (، ألي شيء  
َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكْم النتيجة تبني ذلك، فالذي يبيع نفسه هلل فقد أعتقها، قال هللا تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم 

[، وهذه صفقة القسم 11[، هذه جتارة، وهذه جتارة، تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه ]الصف:10ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ]الصف:
ٌر َلُكْم ِإْن ُكنتُ  ْم تـَْعَلُموَن * يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم األول: املتقون َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ أبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

يُم * َوُأْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيِنَبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظِ 
ِر اْلُمْؤمِ  [، عندما تذهب إىل السوق بسلعة، فإن وجدت مثناً يناسب 13-11ِننَي ]الصف:اَّللَِّ َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِن

بعتها، وإال رجعت هبا إىل بيتك، ولكن هذا السوق الذي أنت سلعته ال اختيار لك، وكل يوم تشرق فيه الشمس 
ُدلُُّكْم َعَلى وتغرب، هو جزء من مثنك يف هذا السوق، وكل يوم تعقد فيه صفقة على نفسك، فلمن تبيع  )) َهْل أَ 

عض العلماء: على بيت كل جِتَارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم (( .. تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ . يقول ب
ظل راية امللك  إنسان رايتان: راية يف يد ملك من مالئكة الرمحان، وراية يف يد شيطان وكل يدعوه إليه، فإن ذهب يف

فهو إىل طاعة هللا، وإن ذهب يف ظل راية الشيطان فهو إىل معصية، عياذًا ابهلل! إذاً: الذي يبيع نفسه ويعتقها فإنه 
نَّ هَلُُم ْم أبَِ يبيعها هلل، وكل عمل بر فهو طاعة هلل، والصفقة الكربى مع هللا ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهلَُ 

[. إذاً: الدنيا سوق، والناس هم السلعة، والثمن اجلنة. أاثمن ابلنفس النفيسة رهبا وليس هلا يف كل 111اجْلَنََّة ]التوبة:
اخلالئق مثن هبا تشرتى اآلخرة فإن بعتها بشيء من الدنيا فذاك الغْب إن أان بعت نفسي بدنيا أصيبها فقد ذهبت 

و املشرتي، وهو اخلالق، والرازق، والنعمة منه، فإذا بعت الصنعة لصانعها، وبعت نفسي وذهب الثمن فاهلل ه



املخلوق خلالقه، واشرتى املوىل نفوس عباده، واثمنهم عليها أبن هلم اجلنة، فأي صفقة أربح من تلك  ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة 
[، 6اُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَل رَبِنَك َكْدًحا َفُمالِقيِه ]االنشقاق:[، سبحان هللا العظيم! اَي أَيُـَّها اإِلنسَ 185اْلَمْوِت ]آل عمران:

يكدح إليها، مع أن الكادح إىل النار أشد شقاء ونصباً من  -عياذًا ابهلل-فصاحب اجلنة يكدح إليها، وصاحب النار 
سجد وجيلس فيه أين شاء، الكادح إىل اجلنة، والكادح إىل اجلنة يتوضأ، وأييت متطيباً متطهرًا، ويدخل من أبواب امل

وجيالس اإلخوان يف غاية من اهلدوء والسرور والطمأنينة، أما صاحب املعصية فإنه يرتقب ويتوجس وحيرتس، فإن 
دخل بيتاً ليسرق توقع كل عوامل اهلالك، وإن ذهب إىل بيت ليقتل أو ليزين فإنه يتحرز ويتعب، خبالف الذي يسعى 

أو عمرة، مع أن هذا يكدح وهذا يكدح. إذًا: ما دامت احلياة كلها كدحاً فليكن  إىل صدقة، أو إىل صالة، أو حج،
الكدح يف طاعة هللا، وهذا الذي يؤدي إىل اجلنة، فيغدو من الصباح فيبيع نفسه هلل، وأعلى صفقة لإلنسان هي: 

ْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف اجلهاد يف سبيل هللا؛ ألن هللا ساوم اخللق عليها: ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلمُ 
[، القتال فيه يقاتلون ويقتلون، وهذا أمر طبيعي، واجلنة 111َسِبيِل اَّللَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ]التوبة:

[، فهذا هو نصر يف الدنيا، 13َرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ ]الصف:هي الغنيمة، وقال هللا يف سورة الصف: َوُأخْ 
والشهادة واجلنة هذا هو املكسب الكبري، وبعض العلماء يقول: لو أن إنساانً أعطاك بيتاً من ذهب، وبيتاً من خزف، 

بيع الذهب الفاين ابخلزف وقال لك: بيت الذهب تسكن فيه مؤقتاً على ما حتب، وبيت اخلزف إىل األبد، فالعاقل ي
الباقي، وخيتار اخلزف الدائم ابلسرت والوقاية على أن يتمتع ابلذهب مث بعدها يطرد إىل الشارع، وقالوا: من ابع خزفاً 

ابقياً بذهب فانياً فهو جمنون أمحق، فما ابلك مبن يبيع الذهب الباقي ابخلزف الفاين ! الدنيا وإن تزخرفت فهي 
يف اآلخرة، فكيف تبيع اآلخرة اليت هي ذهب دائم ابلدنيا اليت هي خزف فاٍن ! ويف ختام هذا  خزف، وال قيمة هلا

سوق قائمة، وهم فيها سلعة، والبيع فيها إجباري،  -اليت هم فيها-احلديث يبني لنا مآل البشر مجيعاً، وأن الدنيا 
لى هللا عليه وسلم: )أنه كان جالساً، فمر واملشرتي هو الرمحن ملن كان يف طاعة هللا، أبي طاعة، كما جاء عنه ص

، فقال صلى هللا -يعين بذلك اجلهاد-شاٌب قوي، فقال رجل من اجللساء: لو كان هذا الشباب والقوة يف سبيل هللا 
عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها أو على أهله ليكفيهم فهو يف سبيل هللا( أي: إن خرج عامالً 

أو خرج زارعاً ليزرع يف مزرعته، أو خرج ابئعاً ليبيع يف متجره، أو خرج يتسبب يف طلب الرزق،  ليعمل يف مصنعه،
ويتعفف عن سؤال الناس، فهو يف سبيل هللا. ولذا قالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل تعاىل عنها: )من ابت كاالً 

ه يسعى يف عمل مباح فهو يف طاعة هللا، وهو ابئع من عمل يده؛ ابت مغفورًا له(. وعلى هذا فمن خرج يف غدوة هنار 
نفسه ليعتقها. كان بعض السلف يقول: اإلنسان يف الدنيا أسري، وعليه أن يعمل يف فكاك نفسه، وذكر ابن رجب أن 
من السلف من اشرتى نفسه من هللا مرتني أو ثالاثً، يزن نفسه ابلفضة، ويتصدق هبا، وخيرج من ماله صدقة يف سبيل 

، ليعتق نفسه من النار. إذاً: آخر هذا احلديث يبني لنا مدى حجية القرآن للعبد، ومدى حجيته عليه. وهللا أسأل هللا
أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا وإايكم من أهل القرآن، ممن حيل حالله، وحيرم حرامه، ويؤمن 

م ممن يكون القرآن حجة له، وأن يشفعه فينا، وأن يرزقنا وإايكم شفاعة مبتشاهبه، ويتبع ما جاء فيه، وأن جيعلنا وإايك
نبينا وحبيبنا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأن يوردان حوضه، وأن يسقينا منه شربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدًا. 

 ......وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد الصادق األمني، واحلمد هلل رب العاملني. 
 
 
 



 
 [1احلديث الرابع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 

 
 
 

 شرح حديث: )إين حرمت الظلم على نفسي(
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛ سيد األولني واآلخرين، سيدان 
عني. أما بعد: فعن أيب ذر الغفاري رضي هللا تعاىل عنه، عن النيب ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمج

صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: )اي عبادي! إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
من أطعمته  حمرماً فال تظاملوا، اي عبادي! كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم، اي عبادي! كلكم جائع إال

فاستطعموين ُأطعمكم، اي عبادي! كلكم عاٍر إال من كسوته؛ فاستكسوين أكسكم، اي عبادي! إنكم خُتطئون ابلليل 
والنهار وأان أغفر الذنوب مجيعاً؛ فاستغفروين أغفر لكم، اي عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي 

م وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك يف فتنفعوين، اي عبادي! لو أن أولكم وآخرك
ملكي شيئاً، اي عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما نقص 

ذلك من ملكي شيئاً، اي عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما يُنقص املخيط إذا أدخل البحر، اي عبادي! إمنا هي أعمالكم أحصيها 
 لكم، مث أوفيكم إايها؛ فمن وجد خريًا فليحمد هللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه( رواه مسلم . ......

 
 
 

 نبذة عن راوي احلديث أيب ذر رضي هللا عنه
 
 
 

ذر رضي هللا تعاىل عنه كما جاء يف حقه: أصدق من أقلَّت الغرباء وأظلنت اخلضراء، أي: السماء. وهو من أزهد أبو 
الناس يف الدنيا رضي هللا تعاىل عنه، وقد ظلمه كثري من الناس فيما يتعلق أبمر الدنيا، واختذوا زهده ذريعة إىل مبادئ 

يف الدنيا وليس لديه أوالد، وكان يكتفي مبا يف يده، وكم من شخص  فاسدة. أبو ذر رضي هللا تعاىل عنه كان زاهداً 
خرج مما يف يده إىل هللا ورسوله؛ فـالصديق رضي هللا تعاىل عنه أييت بكل ما ميلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل 

ه( ، فلم يُتهم أبو بكر مبا اهتم يبق شيئاً هلم، فيقول له: )اي أاب بكر ! ماذا تركت لعيالك  فيقول: تركت هلم هللا ورسول
به أبو ذر ، ولكن رأى بعض الناس يف سريته ما يوافق منهاجهم فادعوا دعوات عليه، ونعجب ملاذا تركوا أصحاب 



رسول هللا مجيعاً الذين كانوا ميلكون البيوت والضياع والتجارات واملال الطائل وأيتون إىل أيب ذر  ! عثمان رضي هللا 
اخلليفة الراشد جيهز جيش العسرة من ماله اخلاص، ملاذا مل يتأسوا بـعثمان ويطلبون الدنيا من ِحلها  تعاىل عنه وهو

ويصرفوهنا يف سبيل هللا  ابن عوف عندما جاءت جتارته كان يتصدق ابلبعري وما محل، وعندها يُعطى أرابح مائة يف 
جتار املدينة وال يوجد أحد غائب يعطي أكثر من املائة يقول: عندي زايدة عشرة أضعاف، فيقول له التجار: حنن 

الضعف، فيقول: هي يف سبيل هللا فاحلسنة بعشر أمثاهلا، فلماذا مل يتخذوا من ابن عوف التاجر الكبري ومل يتخذوا 
 عثمان مثااًل  ملاذا مل يتخذوا الزبري مثااًل وقد كان عنده أربع زوجات، واألربع هلن الثمن، ومرياث الواحدة منهن

مئات آالف من الداننري، وكان له يف املدينة ومصر والعراق والشام البيوت والضياع، ملاذا ال يتخذون هؤالء أسوة هلم 
وأيتون إىل أيب ذر   يكفينا أبنه أصدق الناس هلجة كما شهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: )رحم هللا أاب 

ل بينه وبني معاوية رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني يف الشام بعض الشيء، ذر ، يعيش وحده، وميوت وحده( ، وملا حص
اشتكى إىل عثمان رضي هللا تعاىل عنه؛ فطلبه عثمان، فجاء إىل املدينة بطلب من عثمان رضي هللا تعاىل عنه، مث 

ربذة وسكنها، وفيها رغب أن يكون بعيدًا؛ ألن النيب قال له: )إذا بلغ البناء سلع فاخرج من املدينة( فجاء إىل ال
 مات رضي هللا تعاىل عنه.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 أقسام الوحي
 
 
 

يروي لنا هذا اإلمام اجلليل والصحايب الكبري عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: )فيما يرويه عن ربه(، هنا يقف 
يث الُقُدسية، واألحاديث القدسية علماء احلديث واملصطلح يف هذا التعبري، فإنه أييت يف القسم الذي يسمى: األحاد

هي املضافة إىل هللا سبحانه وتعاىل، ويتساءل البعض: أليس كل شيء من القرآن ومن احلديث النبوي واألحاديث 
ى القدسية والكتب السابقة كلها من هللا، فقد جاء يف حق السنة النبوية َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحَ 

[  فقالوا: الذي يرويه لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي ثالثة أقسام: القسم األول: ما 4-3]النجم:
ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي: السنة املطهرة. وهذا وإن كان األصل فيها وحي من هللا إال أنه ُأسند إىل 

سلوبه النبوي الكرمي. القسم الثاين: القرآن الكرمي، وهو من عند هللا، رسول هللا أن يعرب عن هذا مبنطقه اخلاص، وأب
ولكن ليس ألحد حق التصرف يف إيراده، وال جيوز أن يروى ابملعىن، ويشرتط فيه: أن ينزل به جربيل عليه السالم من 

أييت به جربيل، وقد يراه  هللا إىل رسوله. القسم الثالث: احلديث القدسي، وهو وسط بني القرآن والسنة النبوية، وقد
النيب صلى هللا عليه وسلم مناماً، وقد ينفث يف روعه، وقد يلهم به إهلاماً، فكل ذلك من أقسام احلديث القدسي. ما 
الفرق بني هذه الثالثة  قالوا: أما األحاديث النبوية واملعروفة ابلسنة املطهرة، فهي: ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم 



(، وقال: )جيمع خلق أحدكم يف بطن ابتداًء،   كما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )إن احلالل بنين وإن احلرام بنين
أمه..( ، و: )إمنا األعمال ابلنيات( .. كل هذا يقوله صلى هللا عليه وسلم مسنداً إليه. أما القرآن: فهو ما نزل به 

يوحى مبعناه ويسند إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جربيل من هللا على رسوله. وأما احلديث القدسي فهو: ما 
بيانه، ولكن يف إيراده صلى هللا عليه وسلم للناس يقول: )عن ريب(، أو: )مبا أمرين ريب(، أو ) أوحى إيل ريب(، أو )عن 

الرواية إىل  رب العزة(، أو )عن هللا تعاىل( أي: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما يتكلم ابحلديث القدسي يسند
 هللا، كما أن الصحايب يسند الرواية يف السنة إىل رسول هللا، فالرسول يقول: قال هللا تعاىل كذا.......

 
 
 

 صور جميء الوحي للرسول صلى هللا عليه وسلم
 
 
 

سوله، الفرق بني القرآن واحلديث القدسي: أواًل: يف املصدر، ففي القرآن: البد من جميء جربيل به من هللا إىل ر 
وقالوا: الوحي من حيث هو أعم من أن أييت به ملك؛ ألن الوحي يف اللغة: هو اإلعالم خبفية، وملا سئل صلى هللا 

عليه وسلم: كيف أيتيك الوحي اي رسول هللا ! قال: )أحياانً أيتيين امللك كصلصلة اجلرس، فيأخذين الوحي مث ينفصم 
لك يف صورة رجل( ، ويف الصورة األوىل قال: )وهو أشقه علين( ، ويف عين وقد وعيت ما قال، وأحياانً يتمثل يل امل

الثانية قال: )أحياانً أيتيين امللك يف صورة رجل فآخذ عنه(. وذكروا من أحوال الوحي: أن يكون مناماً، وأن ينفث يف 
، والبد أن يتلقاه بواسطة امللك: روعه ويلهم، ولكن اتفقوا على أن القرآن مل يؤخذ مناماً وال إهلاماً وال نفثاً يف الروع

إما أن أيتيه كصلصلة اجلرس، وإما أن أيتيه امللك بصورة رجل ويعلم أنه جربيل، ويُلقي عليه القرآن الكرمي. أما بقية 
أنواع الوحي فيمكن أن أتيت إبهلام ونفث يف روعه، والنفث يف الروع قد يكون لبعض عباد هللا الصاحلني ممن يلهمهم 

ق. وقد جاء يف قصة بعث النيب صلى هللا عليه وسلم سرية، فجاءوا لياًل ونزلوا على حي من العرب وطلبوهم هللا احل
الِقرى على عادة العرب، قالوا: أنتم جئتم من عند الرجل الصابئ، فليس لكم عندان شيء، فذهبوا عنهم، وملا نزلوا 

واحد منهم، قال: هل فيكم من راق  قال: نعم، قال: إن قريباً منهم سلط هللا عقرابً على سيد احلي فلدغته، فجاء 
سيد احلي قد لدغ بعقرب، قال: ال رقية لكم حىت تعطوان ُجعاًل، فجعلوا هلم قطيعاً من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاحتة، 

يد فإذا به ينشط وكأنه ما أصيب بشيء، فجاء ابلغنم يسوقها، فقال له أصحابه: مب جئت به  قال: رقيت هلم س
احلي، قالوا: وماذا فعلت  قال: قرأت سورة الفاحتة، قالوا: وكيف أتخذ أجرًا على قراءتك كتاب هللا، واختصموا يف 
أخذ األجر، هل نقتسمها وأنكلها  مث قالوا: ال أنكلها حىت نرجع إىل رسول هللا ونسأله، مث احتفظوا ابلغنم وجاءوا 

قال: )إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب هللا، اقتسموها واضربوا يل معكم إىل املدينة، فأخربوا رسول هللا ابخلرب، ف
بسهم، مث قال للرجل: ماذا قرأت  قال: قرأت الفاحتة، قال: وما أدراك أهنا رقية، قال: شيء نفث يف روعي( أي: 

كان شخص من عامة   هبذا اإلحساس، ووجدت هذه األرحيية واسرتحت إليها فقرأت وهللا سبحانه وتعاىل أجابين. فإذا
 [.3األمة ينفث يف روعه ما يوافق احلق؛ فسيد اخللق صاحب الرسالة من ابب أوىل، َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى ]النجم:

 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرق بني القرآن واحلديث القدسي
 
 
 

واحلديث القدسي ال يشرتط فيه القرآن البد من أن أييت به جربيل،  -يفرتق القرآن عن احلديث القدسي يف اآليت: 
القرآن بلفظه من كالم هللا،  -القرآن ال جيوز روايته ابملعىن، واحلديث القدسي ميكن روايته ابملعىن.  -ذلك. 

القرآن ال ميسه إال املطهرون، واحلديث القدسي ال  -واحلديث القدسي ال جيب أن يكون بلفظه من كالم هللا. 
ن يف الصالة من الفاحتة أو غريها، احلديث القدسي ال تصح به الصالة، بل رمبا لو القرآن رك -يشرتط فيه ذلك. 

القرآن احلرف  -القرآن ال يباع عند من مل ير جواز بيعه، واحلديث القدسي خبالف ذلك.  -تعمده لبطلت الصالة. 
ًا كفر، واحلديث القرآن من جحد منه حرفاً واحد -يف تالوته بعشر حسنات، واحلديث القدسي خبالف ذلك. 

القرآن البد أن يكون ثبوته متواترًا من الرسول  -القدسي لو نفى احلديث كله، وقال: مل يصح سنده مل يكفر بذلك. 
صلى هللا عليه وسلم إىل أن يصل إلينا، واحلديث القدسي ليس بشرط فيه، فقد يكون حديثاً قدسياً وسنده ضعيف. 

قدسي الذي يُنسب إىل رب العزة سبحانه فيما يرويه عنه نبيه، وبني القرآن إذًا: تلك هي الفوارق بني احلديث ال
الكرمي الذي أنزله هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم. أما احلديث النبوي فهو الذي يرويه الصحايب بسماعه عن 

عضهم يزيد أخالق الرسول صلى رسول هللا، قال لنا رسول هللا كذا، وعلى هذا تكون السنة أقوااًل وأفعااًل وإقراراً، وب
هللا عليه وسلم. وهنا أبو ذر رضي هللا تعاىل عنه يقول لنا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إذًا: 
هذا احلديث من األحاديث اليت تسمى األحاديث القدسية. وقد مجعها اجملمع العلمي يف القاهرة، وبعضهم يقول: 

ث، واجملمع مجع أكثر من ثالمثائة حديث، حبسب ما جاء يف كتب السنة، سواء من صحيح صح منها مائة حدي
البخاري أو مسلم أو أيب داود أو الرتمذي أو النسائي أو ابن ماجة، أو موطأ اإلمام مالك. كل كتب السنة كما تروي 

ب العزة لكن يرويها عن الرب السنة النبوية تروي ضمنها األحاديث القدسية؛ ألهنا وإن كانت قدسية تروى عن ر 
 سبحانه الرسول صلى هللا عليه وسلم، فهي جتمع مع سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 حديث حترمي الظلم وتطبيقه يف واقع املسلمني
 
 
 

عطفه بعباده، هذا احلديث يرى العلماء أنه جامع شامل، وأنه من أبرز األحاديث اليت تبني سعة فضل هللا ورمحته و 
 واحلديث ينظر فيه من حيث األسلوب واملنهج. ......

 
 
 

 اللطائف البالغية يف النداء اإلهلي: )اي عبادي!(
 
 
 

أما األسلوب: فهو من أوله مستهل بقوله: )اي عبادي!( إذا أصغينا إىل هذه النداء ومتعنا مدلوله ظهر لنا اآليت: )اي(: 
أزيد! وابهلاء: هزيد! و)اي( إمنا تكون للبعيد، واهلمزة تكون للقريب، واهلاء للوسط،  حرف نداء، وينادى أيضاً ابهلمزة:

والبعيد إمنا تناديه بـ:)اي( حىت ميتد الصوت ويبلغ من كان بعيدًا عنك. ويكون البعد: إما بعد مكان، وإما بعد منزلة؛ 
ملكنا، اي أمريان، ومتد الصوت تكرمياً له لرفعة فإذا كان شخص رفيع املنزلة، فال تقول له: أأمريان، أملكنا، بل: اي 

منزلته، فإذا كان جبوارك وقلت: اي أخي، جعلت بعد املنزلة ورفعتها كالبعد املكاين، واستعملت )اي( يف النداء لعلو 
ليه منزلته عندك. ومن علو املنزلة: العطف والرمحة وحب اخلري، وجند هذا األسلوب يتكرر يف كتاب هللا؛ فإبراهيم ع

السالم مع أبيه: )اي أبِت(، وكل ذلك يف مقام العطف على أبيه والشفقة عليه، وكذلك نوح حينما كان ينادي ولده، 
ولقمان حينما كان يعظ ابنه يف كل ذلك يكرر: )اي بين(، ال كما يقول بعض الناس تلذذاً بلفظ البنوة أو األبوة أو 

)اي عبادي!( يتكرر هذا النداء يف هذا احلديث عشر مرات، وكل مجلة  العبودية، بل إلظهار العطف والرمحة والشفقة.
تدل على الرفق والعطف والرمحة من املوىل سبحانه وتعاىل. فاألوىل فيها )اي عبادي( وهو تنبيه؛ كأنه يقول: استمعوا، 

ته وبلطفه يعلمنا وحيذران من وأصغوا ملا أقول، توجهوا إيلن وادنوا مين فأنتم عبادي. وهو املوىل سبحانه، برمحته وبشفق
 الظلم.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حترمي هللا الظلم على نفسه



 
 
 

يقول سبحانه وهو امللك القادر القاهر، وهو رب العزة وبيده نواصي اخللق، وال يسأل عما يفعل، يقول: )حرمت 
يف غري موضعه، أو تصرف الظلم على نفسي(، مع أنه سبحانه مل يتوجه إليه ظلم؛ ألن الظلم هو: وضع الشيء 

املالك يف غري ملكه. فإذا كان الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه، فاملوىل سبحانه ال يضع شيئاً إال يف موضعه. 
وإذا كان الظلم هو تصرف اإلنسان يف غري ما ميلك؛ فاهلل ميلك الكون كله، وكل تصرف من هللا فهو يف ملكه وخلقه 

ه إىل هللا ظلم، وال حاجة إىل النقاش يف ذلك، لكن هل الظلم ممكن يف حق هللا أو ليس أينما كانوا. إذًا: ال يتوج
 مبمكن  إن هللا خيربان: )إين حرمت( أي: منعت وتنزهت عن أن أظلم، مع أنه ال يسأل عما يفعل.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حترمي التظامل بني العباد
 
 
 

إذا كان هو ال يظلم، ولو وقع منه ظلم فإمنا يقع على عباده؛ لكنه ال يظلم (وجعلته بينكم حمرماً( ملاذا  ألهنم عباده، ف
عباده ألنه يرمحهم، فكيف يقبل من غريه أن يظلمهم ! مث قال: )فال تظناملوا(، بصيغة املبالغة، ألنه قد يقع بعض 

ضاً. وإذا وقفنا عند هذا الظلم دومنا علم، والرواية األخرى: )فال تظاملوا(، بدون تضعيف، أي: ال يظلم بعضكم بع
النداء األول، وهو: النهي عن الظلم بني اخللق، وكان الظلم: وضع الشيء يف غري موضعه، أو املصطلح عليه عند 
الناس: أن الظلم هو االعتداء على حقوق اآلخرين، والتصرف يف ملك اآلخرين بغري إذهنم. يقول علماء التوجيه 

إال حتت سوط الظلم، وما وقعت مصائب يف أمة وال ابتليت أبمراض وال ببالاي وال والرتبية والتشريع: ما فنيت أمة 
بفناء هنائي إال بسبب الظلم. ويقولون: إن رفع الظلم عرف يف التاريخ من آالف السنني، والعامل أبسره كان حيذر 

ن كانت له مظلمة من عامل أو الظلم ويتجنبه، وبعض امللوك كان جيعل له انفذة ويكتب عليها: انفذة املظامل، وكل م
خادم أو أي شخص له سطوة أو سلطة كتب ظالمته وألقاها؛ ألن عماله كانوا ال يبلغونه مظامل األمة، فكان يتوالها 

 بنفسه.
 
 
 



 أعلى الصفحة
 
 
 

 موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم من الظلم
 
 
 

آن أن: )الظلم ظلمات يوم القيامة(؛ فإذا كان األمر كذلك وجاء اإلسالم وبنين لنا صلى هللا عليه وسلم، وبنين لنا القر 
فإن أوىل من يراعي قضية الظلم والعدالة: املسلم؛ ألن هللا سبحانه خيربه أبنه تكرم وحرم الظلم على نفسه وجعله بني 

لعدالة، وأول متثيل العباد حمرماً وهناهم أن يرتكبوا ذلك: )فال تظاملوا(. وحنن نعلم ما جاء يف التاريخ اإلسالمي من ا
للعدالة كان يف عهد سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم، وذلك حينما يستيعذ ابهلل من أن يظلم أو يُظلم أو يبغي أو 

يبغى عليه. ويف موقف من أحرج مواقف اإلسالم يف أرض املعركة يف بدر وقوة العدو ضعف قوة املسلمني، 
م، ويصف النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني لتتقابل قوة احلق مع قوة واملسلمون إمنا خرجوا ألخذ عري ال شوكة هل

الباطل.. قوة اإلسالم بنوره وقوة الكفر والشرك بظالمه وضالله، ويسوي النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني كما 
[ ، 4َصفًّا َكأَنَـُّهْم بُنَياٌن َمْرُصوٌص ]الصف:يسوون صفوف الصالة لرتاصهم: ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه 

فجاء يف السرية أبنه عدنل رجالً ابلقضيب يف يده هكذا على بطنه، فقال: )أوجعتين اي رسول هللا! فيكشف صلى هللا 
عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب، ويقول له: اقتد لنفسك مين(. وكان من حقه صلى هللا عليه وسلم أن يعدل 

فوف، ولو كان مكانه أي قائد يف معركة كهذه أو أي جندي وقال كلمة مثل هذه رمبا صفعه على وجهه، حنن الص
لسنا يف وقت املزاح، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم ويف هذا املوقف يكشف عن بطنه ويعطيه القضيب، ويقول 

ل له: هذا هو حدك! قال: نعم اي رسول هللا، له: خذ حقك مين، فيهوي على بطنه صلى هللا عليه وسلم فيقبله، فيقو 
قال: هذه حيلة! ما الذي محلك عليها، قال: اي رسول هللا! املوقف كما ترى بني احلياة واملوت، فأحببت أن يكون 
آخر عهدي من الدنيا بك اي رسول هللا. الذي يهمنا: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقدم نفسه ألحد أصحابه يف 

ف، ويقول له: )خذ حقك مين( فهل يبقى هناك مثال للعدالة فوق هذا  ال وهللا! النصوص املتضافرة عنه أحد املواق
صلى هللا عليه وسلم يف القضاء والشهادة والتحذير من شهادة الزور إىل غري ذلك كثرية، وأييت من بعده اخللفاء 

ها، ويتوىل املظامل بنفسه، إىل حد أن يقول: )لو أن الراشدون، وأييت عمر رضي هللا تعاىل عنه ويتكلم وخيطب لألمة كل
شاة جبذلة كسرت رجلها لكان عمر مسئواًل عنها(، ويتتبع الناس يف الليل، ويسمع العجوز تشتكي ويسأهلا: )ما سرية 

يف عمر فيكم  تقول: عمر ال جزاه هللا خريًا، ملاذا  ألننا جياع وهو غافل عنا! قال: وما يدري عمر عنك، قالت: ك
يكون أمريًا على الناس وال يدري عن بعض األفراد  وبعد أن يذهب وأيتيها ابملال والطعام يقول: بيعي علين مظلمتك 

 عند عمر غدًا، قالت: وملاذا  قال: إين مشفق عليه من النار(.
 
 
 



 أعلى الصفحة
 
 
 

 موقف النجاشي من الظلم للصحابة
 
 
 

وة، ومع ذلك يقرر صلى هللا عليه وسلم عدالته ويقول : )إن ابحلبشة ملكاً كان ملك احلبشة نصرانياً ومل تبلغه الدع
عاداًل ال يظلم أحد جبواره، وأرى أن تذهبوا إليه( ، فيذهب إليه املسلمون، وتتجلى شهادة رسول هللا مللك احلبشة. 

و من دهاة العرب، وكان وبعدما نزل املسلمون عليه علمت قريش مبن وصل إليه، مث أرسلوا إليه عمرو بن العاص وه
صديقاً للنجاشي أيتيه ابهلدااي والتحف من مكة، فجاء ودخل على امللك وسجد له على حسب عادته، مث قال: )ما 
بك اي عمرو   قال: إن أشخاصاً صبئوا ال هم على ديننا وال دخلوا يف دينك، وجاءوا إىل أرضك يفسدون فيها، وقد 

عليهم(. فهل فرح امللك ابهلدااي  ال. بل قال: )ال وهللا، قوم جلئوا إيلن ووصلوا إىل  أرسلنا قومنا هبدااي إليك لرتدهم
أرضي، فال أسلمهم إليكم قبل أن أسأهلم، فانتظر حىت أحضرهم وأسأهلم، وأعلم ماذا عندهم (. وهذا عني القضاء 

من قاضياً قال: اي رسول هللا! إين ال الذي بينه صلى هللا عليه وسلم لـعلي رضي هللا تعاىل عنه حينما أرسله إىل الي
أعرف القضاء، قال: )إذا أدىل إليك خصم فال حتكم له حىت تسمع من خصمه الثاين(، قال علي : )وهللا لقد علمت 
القضاء من ذلك الوقت(. فهنا امللك جاءه صديقه هبدااي من أجل أن يسلم إليه أقواماً ما دخلوا يف دينه وهربوا من 

يعين أهنم ال إىل هؤالء وال إىل أولئك، فلما جاءوا واشتد األمر عليهم قال هلم جعفر رضي هللا تعاىل دين أقوامهم، 
عنه: )ال يتكلم أحد، فأان خطيبكم اليوم(. فلما أرادوا الدخول كان عمرو جالساً جبانب النجاشي ، قال: )انظر 

سجد إال هلل، فلما دخلوا ومل يسجدوا سأهلم: )مل مل إليهم لن يسجدوا إليك ولن حيرتموك(؛ ألنه يعرف أن املسلم ال ي
تسجدوا كما يسجد الناس  قال: هنينا أن نسجد لغري هللا، قال: وما شأنكم  قال: كنا.. وكنا.. وأخذ يصف حالة 

العرب وما كانوا فيه من الظلم والبغي والقحط واجلوع وقطيعة األرحام وأن القوي أيكل الضعيف، حىت قال: مث بعث 
نا رجل منا نعرف نشأته ومولده ونسبه، فأمران ابملعروف وهناان عن املنكر وأمران بصلة األرحام وأمران ابلصالة.. إىل في

آخره(. قال: هل معك شيء مما جاء به، فقرأ عليه شيئاً من سورة طه، فغاظ ذلك عمرو بن العاص ، فغمز امللك 
وهكذا دائماً أعداء الفطرة، ينظرون إىل نقاط الضعف، فسأهلم: فقال: سله ما يقولون يف عيسى  انظر إىل التحريش، 

)ما يقول صاحبكم يف عيسى  فقال: يقول: هو عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وقرأ عليه شيئاً 
ما زاد  من سورة مرمي. فما كان من هذا امللك العادل إال أن أهوى إىل األرض وأخذ قشة صغرية، وقال: وهللا!

صاحبكم على ما جاء به الناموس من عند هللا وال مثل هذه(، مث قال كلمته اليت هزت التاج فوق رأسه: )لوال ما أان 
فيه من امللك، واستطعت أن أصل إليه لغسلت الرتاب عن قدميه(! هكذا يعلن امللك يف بالطه: لو استطاع الوصول 

لرتاب، مث قال: )اذهبوا فلن يصيبكم أحد(، وأعلن يف مملكته أهنم حيلون إىل رسول هللا لكان خادماً يغسل عن قدميه ا
حيث شاءوا، وال يعرتضهم أحد بشيء، وقال: ردوا اهلدااي على عمرو وصاحبه. وهنا تظهر نبوءة الرسول: )إن 

 ى.ابحلبشة ملكاً عاداًل ال يظلم أحد جبواره(، وله قصة طويلة يف أخذ امللك منه ورجوعه إليه مرة أخر 



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 رد عمر بن عبد العزيز للمظامل
 
 
 

ملا توىل عمر بن عبد العزيز رضي هللا تعاىل عنه اخلالفة ما ترك شيئاً امسه ظلم يف بيت املال إال ورده على أهله، من 
األرض ابخلري،  هذا العمل اخلرين تزدهر احلياة يف زمن عمر خالل سنتني أصلح فيها ما أفسد من كان قبله. ويعم هللا

ويرسل عامله إىل إفريقيا لتفريق الزكاة، فيوزع من الزكاة ما يغين الفقراء، ويقول العامل: بقي عندي مال من الزكاة، 
ماذا أفعل به  فيقول: انظر هل من مدين فاقض دينه  فيبعث إليه أنه بقي عندي، فيقول: انظر هل من غريب 

قول: انظر هل من أعزب فزوجه! هكذا كان بيت املال وفريًا ابملال إىل حد أن فأرسله إىل بلده، يقول: بقي عندي، في
يسد حاجة األفراد واجلماعات بفضل هللا، مث إبقامة العدل ورد املظامل. مث من بعد عمر بن عبد العزيز وبعد الدولة 

وان املظامل أو قاضي املظامل؛ األموية وأوائل العصر العباسي وأواخر العصر األموي كثر الظلم من العمال، فأنشأ دي
 لينظر يف ظلم العمال للرعية.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 نصرة هللا للمظلوم ولو كان كافراً 
 
 
 

احلديث من أول األمر ومن أول خطوات التشريع يعلن أبن هللا حرم الظلم على نفسه، وجعله بني العباد حمرماً، وأييت 
 للمظلوم من الظامل حىت من الشاة القرانء للشاة اجللحاء؛ فإذا انتطح شاَتن احلديث يبني لنا أن يوم القيامة يقتص هللا

إحدامها قرانء واألخرى ال قرون هلا، فيوم القيامة ينتصف هللا للشاة اليت ال قرون هلا من تلك اليت اعتدت عليها 
حينما كان يبعث عماله كان  بقروهنا. وإذا كان شأن الظلم أو مكانته هبذه النسبة، فالرسول صلى هللا عليه وسلم



حيذرهم من ظلم الناس؛ ألن أكثر ما يكون الظلم من صاحب السلطة أو اجلاه أو القوة، فحينما بعث معاذًا إىل 
اليمن قال: )إنك أتيت قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، 

: وإايك وكرائم -مث ملا بني له أركان اإلسالم قال -أعلمهم أن هللا كتب عليهم مخس صلوات فإن هم أجابوك لذلك ف
أمواهلم(. و)إايك( كلمة حتذير، أي: جتنب كرائم األموال وال أتخذها يف الزكاة، ولذا ملا رأى عمر رضي هللا تعاىل عنه 

ذه قوم بطيب نفس( ألهنا حليبهم؛ ولذا يقول شاة حافاًل قال: )ما هذه  قالوا: من شاة الصدقة، قال: ما أعطى ه
صلى هللا عليه وسلم: )إايك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب( فإذا كان العاقل 
ولو كان قوايً ذا جاه أو سلطان. وجاء يف احلديث عن أيب مسعود رضي هللا تعاىل عنه: أنه كان له غالم فضربه، 

صوَتً من ورائه يقول: )اعلم أاب مسعود! هلل أقدر عليك منك على هذا العبد، قال: فالتفت فإذا هو رسول فسمع 
هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلت: هو حر لوجه هللا اي رسول هللا؛ قال: لو مل تفعل للفتحتك النار(، ولذا جاء يف 

ين ألنصر املظلوم ولو كان كافرًا(، وجاء يف بعض احلديث أن املوىل سبحانه يقول يف احلديث القدسي أيضاً: )إ
رواايته: )إين ألنصر املظلوم ولو كان كافرًا علم أن له رابً فدعاه( فالكافر حينما يلجأ إىل هللا يف حالة الشدة يكون 

ئع مؤمناً ابهلل، ويف تلك اللحظة يكون الجئاً إليه. يقال عن بعض السلف: إن شخصاً كان يصيح ويقول: قليب ضا
وبينما ميشي يف الطريق إذا بطفل صغري وامرأة تدفعه من البيت وتصك الباب يف  -من شدة خوفه من هللا-عين 

وجهه، فأشفقت على هذا الطفل، فإذا به يقول: اي أماه طردتيين وأوصدت الباب دوين؛ فمن أيويين ويفتح يل اببه، 
فريجع وهو يقول: وجدت قليب وجدت قليب، إذا كانت فإذا ابألم تسمع هذا القول فتفتح الباب وحتتضن ولدها، 

املرأة تستجيب للطفل الصغري حينما جلأ إليها؛ فاملوىل أرحم وأرأف. وهذا كما جاء يف احلديث: )إن هللا أرحم بعباده 
من األم بطفلها(، ملا جاءت امرأة من السيب متشي وتتلفت، حىت إذا وجدت طفالً أخذته فضمته إىل صدرها 

ه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار، قالوا: ال، قال: هلل أشد رمحة بعباده وأرضعت
من هذه بطفلها( ، وأييت يف احلديث: )هلل أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل ضلت عليه راحلته عليها زاده وهو يف فالة 

ل شجرة واستلقى ينتظر املوت، فأغمض عينه، مث أفاق فإذا من األرض حىت يئس منها وأيقن ابملوت، فجاء إىل ظ
براحلته على رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأان ربك. أخطأ من شدة الفرح( أي: هللا سبحانه وتعاىل 

فإن هللا يرمحه أشد فرحاً بتوبة العبد من صاحب هذه الراحلة، فإذا كان كافرًا معاندًا هلل لكن عند الشدة رجع إىل هللا، 
ويستجيب له. أنت يف شخصك على ما فيك من نقص وضعف لو كان لك خصم معاند ومؤذ فأملنت به انزلة، 
فجاءك يف جنح الليل يطرق الباب، فإذا به خصمك! فتقول: ما شأنك  قال: جئتك الجئاً. فهل تطرده وتقفل 

ك من النقص ما فيك، ولكنك تغتفر لعدوك إذا الباب أمامه، أم ترحب به  ال شك أنك ترحب به، وأنت بشر، وفي
جلأ إليك عند الشدة، فما ابلك أبرحم الرامحني! إذاً: ليتق الظامل ظلمه يف الدنيا واآلخرة: )إين حرمت الظلم على 

كل رجل أو امرأة   -ال أقول: كل مسلم-نفسي وجعلته بينكم حمرماً(، ولو أننا جئنا إىل قضية اجتماعية وكل إنسان 
أو كافر جتنب الظلم وألغي الظلم من الوجود وحل حمله العدل، كيف نتصور هذا اجملتمع  عمر رضي هللا تعاىل  مسلم

عنه حينما جاء أبو بكر وقال له: اي عمر ! أريد أن تساعدين وحتمل عين بعض املسئوليات، قال له: ماذا تريد  قال: 
هو قاضي املسلمني، وبعد سنة جاء عمر وقال: اي أاب بكر ! تول عين القضاء، قال: حسناً، فأعلن أبو بكر أبن عمر 

خذ عملك عين، قال: ملاذا، هل أتعبناك يف القضاء  قال: ال، سنة كاملة وما اختصم إيلن اثنان! عرف كٌل ما له وما 
 عليه فلم يتعد أحد على اآلخر. ......

 



 
 سلطات نصرة املظلوم يف اإلسالم

 
 
 

الستغنينا عن الداخلية والشرطة وأغلقنا السجون، واستغنينا عن احملاكم والقضاء،  لو أن كل إنسان جتنب الظلم
واستغنينا عن السلطة التنفيذية. وكل دولة يف العامل هلا سلطات ثالث: األوىل: سلطة تشريعية لتشرع احلكم والنظام، 

يِن َما َوصَّى [ ، وال يوجد أحد له حق يف 13ِبِه نُوًحا ]الشورى: السلطة التشريعية يف اإلسالم هلل: َشرََع َلُكْم ِمَن الدِن
يِن َما مَلْ أيََْذْن ِبِه اَّللَُّ ]الشورى: [ ، فالسلطة التشريعية هلل، يبلغ 21التشريع مع هللا: َأْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِن

أييت من نوازل جديدة فتصدر فيها فتوى على ما عنه رسوله، والعلماء ورثة األنبياء، فهيئة اإلفتاء هي النائبة فيما 
يوافق كتاب هللا وسنة رسوله. إذًا: السلطة التشريعية يف اإلسالم هي لكتاب هللا وسنة رسوله. الثانية: السلطة 

القضائية، وهي امليزان الذي يزن األحداث على النظام وعلى التشريع. الثالثة: السلطة التنفيذية: وهي اليت تطبق 
القاضي ابلقوة. وقد أمجل سبحانه وتعاىل تلك السلطات الثالث يف كتابه يف آية تضمنت، نظام الدولة بكاملها حكم 

َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّا َزْلَنا احلَْ يف قوله سبحانه: َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَـيِنَناِت َوأَنـْ ِديَد ِفيِه ُس اِبْلِقْسِط َوأَنـْ
[. هذه مقومات الدولة: السلطة التشريعية: رسل ببينات وكتاب، فالبينات 25أبٌَْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس ]احلديد:

تثبت أهنم رسل، وإذا ثبتت رسالة الرسول وقلنا: نشهد أن حممدًا رسول هللا والتزمنا برسالته ومبا جاء به، فهذا رفض 
ملا جاء به، ألننا التزمنا هبا، كما أننا ال نعبد إال هللا؛ ألنه عندما نقول: ال توجد آهلة إال هللا، فنحن  ملا خنضع له خالفاً 

ملزمون أبن أنله هللا وحده، فمن عبد غري هللا فقد انقض ال إله إال هللا، وكذلك من اتبع غري رسول هللا وابتدع من 
ًا: أرسلنا رسلنا ابلبينات ومع الرسل الكتاب، والكتاب جاءان من عنده بدعة فهو انقض لقوله: حممد رسول هللا. إذ

عند هللا، والكتاب حجة لك أو عليك، فمن أخذ به فهو حجة له، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه، فالكتاب 
يف  للتشريع، وكما يقول الشافعي رمحه هللا: )سلوين عما شئتم اي أهل مكة أجبكم عنه من كتاب هللا، َما فـَرَّْطَنا

[ ، فهم من فهم وأخطأ من أخطأ(؛ ألن الكتاب يساير األمة إىل يوم القيامة، وفيه 38اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ]األنعام:
تشريع الدين والدنيا، واحلالل واحلرام، وما أتخذ وما ترتك. هذا هو مصدر التشريع؛ أعين كتاب هللا، وقد كان 

يف حياته، مث من بعده خلفاؤه الراشدون، ومن بعدهم العلماء الذين هم  الرسول صلى هللا عليه وسلم هو مرجع الناس
ورثة األنبياء. إذًا: السلطة التشريعية يف الكتاب والسنة والعلماء أمناء على ذلك. وقوله: َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس 

رتوين، إذ كل ما يفرق بني طرفني فهو ميزان، [ ليس املقصود امليزان ذا الكفتني أو امليزان اإللك25اِبْلِقْسِط ]احلديد:
فالقاضي بيده ميزان العدالة، واألستاذ بيده ميزان الدرجات للطالب، واألب بيده ميزان األبوة بني أوالده، واألم 

بيدها ميزان البيت يف رعايته: )كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته( ، واحلكمان اللذان يبعثهما احلاكم للحكم بني 
وجني ميزان، وكل من تدخل بني اثنني فهو ميزان. ابلقسط: والقسط منتهى العدالة، وقبضة هذا امليزان بيد الز 

القضاء، والعدالة كما قالوا: من العدلة وهي شق احلمل، فإذا كانت العدلتان من محل البعري متوازيتني فالبعري ميشي 
 مالت الكفة ومال احلمل وعجز البعري عن أن ميشي، معتداًل، والكفتان متساويتان، وإذا ثقلت إحدى العدلتني

فالعدالة هي امليزان يف القضاء، فإذا جاء إنسان وأخذ مال إنسان، عرض على احملكمة وعلى امليزان: من أي أنواع 
املال أخذ هذا  وهل هو حبق أو بغري حق  وسرقة أم هنب أم سلب أم اغتصاب أم خيانة أمانة  وحيكم فيه امليزان 



بني: أنت سارق أو لست بسارق، أنت ظامل أو لست بظامل. والسلطة التنفيذية أتيت ابلقوة فتسجن وتضرب وتنفذ وي
احلكم. إذًا: لو أن العامل أخذ هبذا احلديث: )اي عبادي! إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظناملوا( 

وامليزان ال حيتاج أن يوزن فيه؛ ألنه ليست هناك مظامل وليست  ، ووقفوا عند ذلك النتهت املشكلة، الكتاب قائم،
هناك اعتداءات، وكٌل قد وقف عند حده، ولصار حال الناس كما توىل القضاء عمر سنة فلم يتخاصم إليه اثنان. 
 ولذا جاء أعرايب إىل علي رضي هللا تعاىل عنه فقال: )ما ابلك وابل أصحابك من قبلك، اختلف الناس عليك ومل
خيتلفوا على من كان قبلك  قال: ألهنم كانوا يتأمرون على أمثايل وأان أأتمر على أمثالك(، كان أبو بكر و عمر 
يتأمرون على علي و عثمان و طلحة و الزبري وفالن وفالن من سادات الناس، ممن ال خيطئون اخلطأ الفاحش وال 

اك كثري من أطراف الناس وأراذهلم ليحكم فيهم. إذًا: يعتدون على غريهم؛ لكن عندما جاء الدور على علي كان هن
حينما يقف كل واحد من الناس عند حده يستقر األمن وحتصل الطمأنينة، ويتوفر اخلري، ويرتفع النزاع يف كل جانب 

 من اجلوانب، وهبذا تكون هذه اجلملة من احلديث القدسي وحدها كافية إلصالح العامل كله.......
 
 

 [2احلديث الرابع والعشرون ] -النووية شرح األربعني 
 
 
 

 طلب اهلداية من هللا تعاىل
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
ه وسلم فيما يرويه عن ربه : )اي ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فقد قال صلى هللا علي

عبادي! كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم(. احلديث القدسي حيصل فيه تقدمي وأتخري، لكن على ما روي 
لنا هبذا السياق، فنأخذ به؛ فإنه بعد ما حذر من الظلم أييت إىل اهلداية والضاللة كأنه يقول: ما الظلم إال كما يقال: 

م ضال(، فال تظاملوا، إذًا: ال يظلم إال ضال، وكأن احلديث يشعر أبنه ال يظلم أحد أحدًا إال كان )اي عبادي كلك
 الظامل ضااًل.......

 
 
 

 معىن الضالل
 
 
 



يقول أهل اللغة: الضالل: الضياع والذهاب، ولذا يقال: ضل فالن الطريق. أي: ذهب عنها وضاع عنها، وضل املاء 
)كلكم ضال( أي: ذاهب عن الطريق السوي، وقد يكون الضالل مبعىن النسيان   يف األرض، أي: تالشى وذهب.

[ والنسيان فيه تضييع احلق؛ ألنه لو تذكر 282كما قال هللا: َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فـَُتذَكِنَر ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى ]البقرة:
لضحى عند قوله: َأمَلْ جيَِْدَك يَِتيًما فَآَوى * الذي يريد أن يتكلم به ما ضاع احلق. وهنا يبحث العلماء يف سورة ا

[، قالوا: معىن )ضااًل( أي: عن العلم الذي أوحي إليك كما قال تعاىل: َما  7-6َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدى ]الضحى:
[، فما كان يعلم 52ِمْن ِعَباِداَن ]الشورى:ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإِلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء 

ابلوحي وال ابلقرآن فعلمه هللا، أو كما قالوا: ضالل حسي، حينما كان صغريًا خرج إىل الشعب وضاع فلهم يهتد إىل 
 طريق الرجوع إىل البيت، فأرسل هللا سبحانه وتعاىل له من يهديه وجاء به إىل عمه. واملراد ابلضالل هنا: االحنراف عن

الصراط املستقيم. وهنا سؤال: قوله: )كلكم ضال(، ويف احلديث: )كل مولود يولد على الفطرة( ، فهل هناك 
تعارض بينهما  بعض العلماء يقول: هناك تعارض؛ ألننا إذا رجعنا إىل احلديث وجدان فيه: )فأبواه(، فهل بقي على 

ذا؛ فهو يف أصل املولد على الفطرة، ولو بقي على تلك الفطرة أم أن أبويه هلما دخل يف هذا  أبواه هلما دخل يف ه
الفطرة لنشأ على اهلداية، ولكن جاءت العوامل فغريت، فإن مل يكن أبواه فاجملتمع، فكل ذلك حصيلته أن ينحرف 
عن الطريق السوي، ويضل بسبب التيار اجلديد، فالضالل طارئ عليه، وحينما خياطب اإلنسان يف كربه فإمنا خياطب 

 وضعه الذي هو عليه وليس له أن حيتج مبا كان عليه منذ الصغر، وليس إلنسان سبيل إىل اهلداية إال أبمر هللا. على
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أنواع اهلداية
 
 
 

وهداية توفيق إىل اخلري. أما  -هداية بيان وإرشاد.  -يبحث العلماء يف الضالل واهلداية على أن اهلداية قسمان: 
َناُهْم هداية البيان  واإلرشاد: فهي اليت أرسل هبا الرسل، وبينتها لألمم كما قال هللا سبحانه وتعاىل: َوَأمَّا مَثُوُد فـََهَديـْ

[. وأما 17[ أي: أرسلنا هلم الرسل وبيننا هلم الطريق ولكن: فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى ]فصلت:17]فصلت:
[، أي: هداية توفيق، 56ْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ]القصص:هداية التوفيق ففي قوله: ِإنََّك ال تَـ 

[ ، فهناك قال: 52ألهنا خاصة ابهلل تعاىل. وقد جاء يف اآلية األخرى: َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ]الشورى:
ل: َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ، فقالوا: اهلداية املثبتة هي الداللة على ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت ، وهنا يقو 

الصراط املستقيم، وليس كل من ُدلَّ على الصراط يسلكه. وكما جاء يف احلديث: )اللهم أعز اإلسالم أبحد 
جاء القرآن وكالمها يسمع ويرى، لكن العمرين(، وكالمها قرشي، وكالمها يفهم العربية، وكالمها يف الفهم سواء، و 



التوفيق بيد هللا. إذاً: كلكم ضال سواء عن الصراط أو عن الطريق حىت أييت اهلدى والبيان من عند هللا، أو: كلكم 
ضال خمتوم عليه بعيد عن احلق حىت يوفقه هللا لذلك، فمن وجد نفسه على طريق اهلدى فليحمد هللا؛ ألن هذا منحة 

ه وتعاىل، ويكفي أن يقال لسيد اخللق صاحب الرسالة: ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن من هللا سبحان
َيَشاُء  أي: خيلق التوفيق يف قلب من شاء هدايته، إذاً: من وجد نفسه على الصراط السوي فليعلم أبن ذلك أكرب 

خوة أن بعض السلف كانوا يقولون: ثالث نعم ال كسب للعبد فيها: وجوده من نعمة أنعمها هللا عليه. ولنعلم أيها األ
العدم نعمة اإلسالم واهلداية، ودخول اجلنة: )لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله، قالوا: وال أنت اي رسول هللا  قال: وال 

لنعمة وهي النعمة الكربى؛ أان إال أن يتغمدين هللا برمحته(. فمن وجد نفسه على طريق سوي فليحمد هللا على تلك ا
َتيِن ُكنُت تـَُرااًب ]النبأ: [ ، فإذا وجد يف هذه الدنيا 40ألن وجوده بدون هداية كان عدمه أوىل منه: َويـَُقوُل اْلَكاِفُر اَي لَيـْ

وع وجاءته اهلداية فإن مآله إىل اجلنة بفضل هللا سبحانه وتعاىل. واحلديث عن اهلداية يبني لنا أنه ما جاء بعد موض
الظلم إال وهو أعظم موضوع يف حياة اإلنسان، وأغلى وأعز ما حيصل عليه البشر، وهو نعمة عظمى بعد نعمة 

الوجود من العدم. فهنا يبني هللا سبب الظلم أال وهو الضالل الشديد عن احلق، والغواية عن الرشد والرشاد، فيقول 
من مجلة تفيض ابحلنان وابللطف وابلعطف من اخلالق على  سبحانه: )اي عبادي!( وما ألطفها من عبارة، وما أرمحها

املخلوق. ولو أتملنا أيها اإلخوة يف هذا النداء لوجدان أن املوىل سبحانه ال خياطب اخللق )بعبادي( إال يف مواضع 
ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم [ ، ُقْل اَي 186الرمحة والتكرمي كقوله: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ]البقرة:

[. ويقول العلماء: لقد مسى هللا مجيع الرسل أبمسائهم يف كتاب هللا، أما النيب صلى 53ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ]الزمر:
الرسالة وشهادة املوىل له:  هللا عليه وسلم فيثين عليه بصفة العبودية بعد ذكره، وذكر امسه إمنا جاء يف مقام إثبات

[ ، وأما يف مواطن التكرمي والتعظيم والتشريف فيقول مثال: ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه 29حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ ]الفتح:
ا أحد، [ ، فقد كانت رحلة اإلسراء فريدة مل يسبقه إليها أحد صلى هللا عليه وسلم ولن يلحقه فيه1لَْياًل ]اإلسراء:

على فقال: ))ُسْبَحاَن(( فقدم املوىل تنزيه نفسه ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه ؛ ألنه ليس أمرًا عادايً، فهو يُبني أن القادر 
ريف [ ، ويف إنزال القرآن الكرمي تش1ذلك هو هللا. ومن ذلك: احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب ]الكهف:

وتكرمي واصطفاء من هللا حملمد صلى هللا عليه وسلم. وهنا كل فقرة من هذا احلديث فيها إنعام وعطف ورمحة وإكرام 
من هللا، فيأيت النداء: )اي عبادي!(. من رمحة هللا أن حرم عليهم الظلم وهناهم عنه، مث قال: )اي عبادي! كلكم ضال 

هداية بيان وإيضاح  -إال هللا، وقد أشران أبن اهلداية تنقسم إىل قسمني: إال من هديته( إذ ال ميلك اهلداية للعبد 
هداية توفيق وسداد، وهي اليت تكون هلل سبحانه وحده. وجاء يف حقه -وداللة وإرشاد، وهي اليت جاءت هبا الرسل. 

الداللة واإلرشاد واإليضاح، وقال: [ ، أي: 52صلى هللا عليه وسلم: َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ]الشورى:
َناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى ]فصلت: [ ، أي: بيننا هلم طريق الصالح وطريق الرشاد لكنهم 17َوَأمَّا مَثُوُد فـََهَديـْ

عاطفة القرابة أعرضوا عن ذلك. وأما اهلداية هنا يف احلديث فمعناها التوفيق. وملا أحل صلى هللا عليه وسلم وأخذته 
 [.56إىل عمه يقول له سبحانه: ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ]القصص:

 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 كيفية سؤال اهلداية من هللا تعاىل

 
 
 

هللا سبحانه تعبدان بطلب اهلداية  أييت القرآن الكرمي من أوله إىل آخره وينبين على هذا املطلب، وقد أشران مراراً أبن
منه، ففي سورة الفاحتة يف كل ركعة من الصلوات اخلمس وهي سبعة عشر ركعة يف كل يوم من غري النوافل، يقرأ: 

[. ومن إعجاز القرآن كما مسعنا من والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا 6اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم ]الفاحتة:
يه وعلى علماء املسلمني مجيعاً يقول: املوىل علنمنا كيف نسأل عظيم املسألة؛ فنقدم بني يدي املسألة تعظيم هللا وعل

[، 2سبحانه. فتبدأ حبمده وتنزيهه ومتجيده، وإثبات صفات الكمال واجلالل هلل: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي ]الفاحتة:
عاملني مجيعاً.. عامل السماء فيما ندرك وما ال ندرك، وعامل األرض فيما حنصي وما ال فتعرتف وتقر بربوبيته سبحانه لل

حنصي، وما بني ذلك من إنس وجن ومالئكة وحيوان ونبات وكل خملوق، فكل عامل من عوامل هللا، فاهلل هو ربه. وبعد 
وليست قهرًا وغلبة، مع أن السلطان له  هذا التمجيد والتعظيم يظهر املوىل سبحانه أبن ربوبيته للعاملني ربوبية رمحة

[، أي: رابهم على الرمحة: الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ، ويقول العلماء: 3-2وحده: َربِن اْلَعاَلِمنَي * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ]الفاحتة:
الدوام وهبا اجلنة. ويف رمحان الدنيا ورحيم اآلخرة؛ ألن رحيم صيغة مبالغة، والرمحة يف اآلخرة أوسع؛ ألهنا دار البقاء و 

احلديث: أن هللا قسم الرمحة مائة قسم، وأنزل واحدة إىل األرض، وادخر تسعاً وتسعني يرحم هبا العباد يوم القيامة، 
ومن تلك الرمحة الواحدة من املائة ترحم الدابة ولدها، تريد أن تضع حافرها عليه فرتفعه رمحة به. مث أتيت من جانب 

يِن ]الفاحتة:اآلخرة واملآل: مَ  يِن ، 4اِلِك يـَْوِم الدِن [ ففي الدنيا رب العاملني ورمحن رحيم، ويف اآلخرة: َماِلِك يـَْوِم الدِن
فملك العامل يف الدنيا قد يهبه ملن يشاء، يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء، ولكن يف اآلخرة أييت موقف 

[، فهو مالك يوم الدين، وليس ألحد معه ملك وال 16َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ]غافر:العظمة والتجلي: ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم 
سلطة. مث أتيت بعد هذا وذاك وقد أيقنت أبنك يف الدنيا حتت ربوبيته ويف اآلخرة يف نطاق ملكه، وال مفر لك. إذاً: 

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ ، وعلى أي هنج تكون العبادة  اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم [ على ما يرضيك5ِإايَّ
يِقنَي َوالشَُّهَدا6]الفاحتة: ِء َوالصَّاحِلِنَي [ ويُبني سبحانه رفقة هذا الصراط : َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِننَي َوالصِندِن

[ ، أين هذا الصراط املستقيم الذي طلبت اهلداية إليه  أشران لذلك سابقاً عند قوله 69َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا ]النساء:
 -صلى هللا عليه وسلم: )والقرآن حجة لك أو عليك( أبن هللا قسنم الناس أمام هذا القرآن الكرمي إىل ثالثة أقسام: 

وقسم مذبذب ال إىل هؤالء وال إىل  -وقسم كفر ابهلل وبرسوله وابليوم اآلخر.  -قسم آمن ابهلل وابليوم اآلخر. 
[ بسم هللا الرمحن الرحيم امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي 7هؤالء. ولذا جاء بعد َوال الضَّالِننَي ]الفاحتة:

كما يقول بعض [، فإذا كنت تسأل اهلداية إىل الصراط املستقيم، فخذ هذا الكتاب فإن فيه هدايتك، و 2-1]البقرة:
العلماء: وابلتتبع للقرآن كله فإنه تفصيل وبيان جملمالت الفاحتة، ولذا مسيت أم الكتاب، وابلنظر إىل سورة البقرة ترى 
أن مجيع أبواب الفقه اإلسالمي ومجيع التشريعات هلا حصة يف سورة البقرة. وعلى سبيل اإلمجال أو التفصيل أتيت 

البقرة، فسورة البقرة بدأت بذكر خلق العامل يف بداية خلق آدم واستخالفه يف سورة آل عمران وأتخذ من سورة 
األرض وكالم املالئكة وموقف إبليس من ذلك، وبعد ذلك ذكرت بين إسرائيل، وأتيت سورة آل عمران فتكمل تلك 

الكرمي، فتجد يف هناية القصة، وأتيت النساء واملائدة ابلتشريع يف احلالل واحلرام، وهكذا إىل أن تنتهي من القرآن 



ْن املصحف بني يديك سوريت املعوذتني، األوىل: بسم هللا الرمحن الرحيم: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِن اْلَفَلِق * ِمْن َشرِن َما َخَلَق * َومِ 
[. وجتد يف سورة الناس: 5-1]الفلق: َشرِن َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * َوِمْن َشرِن النـَّفَّااَثِت يف اْلُعَقِد * َوِمْن َشرِن َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ 

ِس * الَِّذي يـَُوْسِوُس بسم هللا الرمحن الرحيم: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِن النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ِإَلِه النَّاِس * ِمْن َشرِن اْلَوْسَواِس اخْلَنَّا
رة أخرى إىل مضمون السورتني: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِن اْلَفَلِق [. وابلنظر م6-1يف ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس ]الناس:

، فاملستعاذ به: رب الفلق، واملستعاذ منه: َشرِن َما َخَلَق  على سبيل العموم، مث يرجع إىل التفصيل َوِمْن َشرِن َغاِسٍق ِإَذا 
ا َحَسد  تلك الشرور األربعة كلها جاء أمامها َأُعوُذ ِبَربِن َوَقب ، َوِمْن َشرِن النـَّفَّااَثِت يف الُعَقد ، َوِمْن َشرِن َحاِسٍد ِإذَ 

اْلَفَلِق ، صفة الربوبية جاءت قبل ذلك الشرور األربعة. بينما سورة الناس وهي خامتة املصحف: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِن النَّاِس 
تستعيذ هبا كلها ِمْن َشرِن اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس  * َمِلِك النَّاِس * ِإَلِه النَّاِس  فاشتملت على ثالث صفات هلل سبحانه، واليت

. انظر إىل هذا اإلعجاز! ثالث صفات هلل سبحانه تقف أمام شر واحد أال وهو: اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس ؛ ألن هذا هو 
من جهته.  الذي أفسد الناس، وهو الذي يُفسد عليهم عقائدهم ومعامالهتم وأخالقهم، وال يوجد شر بني اخلليقة إال

وإذا نظران إىل سورة الفاحتة وسورة الناس فكأننا جند حلقة التقى طرفاها، وأصبح القرآن حلقة ال انفصام فيها؛ وتلك 
هي صفات العظمة يف سورة الناس َربِن النَّاِس  َمِلِك النَّاِس  ِإَلِه النَّاِس . فـ)إله الناس( هي معىن )هللا( وهي األلوهية، 

يِن( هي معىن )ملك الناس( وفيها املُلك،  و)رب العاملني( هي معىن )رب الناس( وفيها الربوبية، و)َماِلِك يـَْوِم الدِن
فكأنك حينما تنتهي من املصحف ترتبط أبوله مرة أخرى. وهكذا أيها اإلخوة! يتبني لك أن القرآن بعد أن أعطاان 

وك، واحذر من الشيطان، واحذر من )اْلَوْسَواِس صراطاً مستقيماً يوقفنا يف هناية الطريق ويقول: قف واعرف عد
ف اخْلَنَّاِس( )ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس(، فإذا وقع شيء للخلق فإن منشأه من هذا العدو )اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس(، فهو الذي حير 

جوانبه خطوطاً الناس عن الصراط السوي، كما بني صلى هللا عليه وسلم حينما خط خطاً مستقيماً، مث خط على 
وتلك خطوط على جوانبه، على رأس كل طريق منها  -وأشار إىل ذلك اخلط-وقال: )هذا صراط هللا املستقيم 

 شيطان يدعو إليه(.......
 
 

 ضالل العرب قبل اإلسالم
 
 
 

 سبحانه )اي عبادي! كلكم ضال إال من هديته(. لو جئنا إىل حتقيق تلك الضاللة يف اخللق ابتداًء قبل أن يصطفي هللا
رسوله إبنزال الوحي عليه، وقد اصطفاه قبل أن يولد، لكن أعين قبل أن تنزل الرسالة، وقبل أن أييت الوحي، وقبل أن 
يقوم داعياً إىل هللا، فكيف كانت حالة العرب  لقد بنين ذلك جعفر رضي هللا تعاىل عنه بني يدي النجاشي : كنا أمة 

عرب اليت نعرفها، إىل قتل أوالدهم(، َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت * أبَِيِن َذْنٍب قُِتَلْت أيكل قوينا ضعيفنا، وذكر صفات ال
[. عمر رضي هللا تعاىل عنه فيما حيكى عنه يقول: )كنت أصنع يل إهلاً من متر حيرسين إىل الصباح، 9-8]التكوير:

اإلسالم ويقف أمام احلجر ويقول: )إين ألعلم أنك فإذا أصبحت معاّ أخذته وأكلته( عمر هذا أييت فيما بعد بعقلية 
حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك(. لو تتبعنا ما كانوا عليه يف 

نت اجلاهلية يف عادات الزواج والبيع والشراء من الراب ومرياث املرأة وهضمها حقها إىل غري ذلك، لعرفنا أين كا



العقول، فإهنم كانوا يف ضالل، فأراد هللا ابلبشر خريًا، وأرسل نبيه وصفيه صلى هللا عليه وسلم، فمن أراد له السعادة 
[ ، 10هداه وتقبل تلك الدعوة، وقد أشران إىل إسالم عمر رضي هللا تعاىل عنه. والفرق بني يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض ]البقرة:

[. وهنا: )كلكم ضال إال من هديته(، وكان صلى هللا عليه وسلم يقول: )اي 7قـُُلوهِبِْم ]البقرة:وبني: َخَتَم اَّللَُّ َعَلى 
مقلب القلوب ثبت قليب على دينك( ، ويعلم احلسن بن علي أن يقول يف دعاء القنوت : )اللهم اهدان يف من 

أصبعني من أصابع الرمحن سبحانه  هديت( ؛ ألن اهلداية إمنا هي من هللا سبحانه وتعاىل، وإذا كانت القلوب بني
يقلبها كيف شاء، فاهلداية والتوفيق من عند هللا، يوفق من شاء إليها، ومينح من شاء اهلداية والتوفيق ملا حيبه ويرضاه. 

وإذا نظران إىل ما حولنا من عقول البشر اليوم، وكلنا يعلم تطور احلياة والفكر الغريب ابلذات وما وصلوا إليه من 
الذرة وغزو الفضاء، وما توصلوا إليه مما يسمى ابلتكنولوجيا يف العلوم احلديثة، فأين تلك العقول عن عبادة  تفتيت

[ سبحان هللا! إذًا: 109هللا وحده  أمل ينظروا يف ملكوت السماء واألرض  َأفـََلْم َيِسريُوا يف اأَلْرِض فـَيَـْنُظُروا ]يوسف:
وتعاىل، وعلى هذا ينبغي للمسلم يف كل صباح ومساء أن يلجأ إىل هللا ويسأله هداية اخللق منحة من اخلالق سبحانه 

اهلداية والتوفيق والثبات على تلك اهلداية، كما جاء عن الصديق رضي هللا تعاىل عنه عند قوله سبحانه: ِإنَّ الَِّذيَن 
ُتْم ُتوَعُدوَن قَاُلوا رَبُـَّنا اَّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمال ِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ

[، قال الصديق رضي هللا تعاىل عنه: )آمنوا واستقاموا على اإلميان، واستمروا على ذلك حىت ماتوا 30]فصلت:
خرى خارجها ما أمنت مكر هللا(. نسأل هللا عليه(، ويقول الصديق أيضاً: )وهللا لو أن إحدى قدمي يف اجلنة واأل

سبحانه أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأن مينحنا من فضله وكرمه اهلداية والتوفيق لسلوك الصراط املستقيم الذي أمر 
 به. ......

 
 

 طلب اإلطعام من هللا تعاىل
 
 
 

العاطفة من هللا. قال: )كلكم جائع إال من مث قال: )اي عبادي!( وكلما تكرر هذا النداء فإنه يشعر بتجدد الرمحة و 
أطعمته(. ميكن أن تقول: أان شبعان، واخلزائن واملستودعات مليئة، فيقال لك: وهللا إنك جئت إىل الدنيا جائعاً 

عرايانً، فمن الذي أطعمك  هللا، من الذي كساك  هللا, أول ما أتيت إىل الدنيا؛ لو وضعت فوق جبل من اخلبز أو يف 
العسل ما استطعت أن تتناول منه ذرة، ولكنه سبحانه يدر لك من ثدي أمك احلليب، ويستخلص لك من  هنر من

بني الدم واللحم هذا الطعام الذي يشبعك، والذي فيه كل عناصر حياتك، أمجع اجلميع أنه ال غىن للطفل عن 
عاىل يف هذا الثدي، فمن الذي در هذا حليب أمه، ألن كل ما حيتاجه الطفل من جوانب الغذاء جيعلها هللا سبحانه وت

الدر لك  مث بعد ذلك إذا منا اجلسم ومل يعد اللْب خبفته يكفي لنموه وكان البد من قضم الطعام؛ أنبت لك األسنان 
ِه وتناولت الطعام حىت أشبعك، مث كل ما يف مستودعاتك وخمازن العامل من أين جئت هبا  فـَْليَـْنُظِر اإِلنَساُن ِإىَل َطَعامِ 

َنا ِفيَها َحبًّا * َوعِ 24]عبس: بَـتـْ َنا اْلَماَء َصبًّا * مثَّ َشَقْقَنا اأَلْرَض َشقًّا * فَأَنـْ نَـًبا َوَقْضًبا * [ ينظر املصدر واملبدأ َأانَّ َصبَـبـْ
َعاِمُكمْ  ُتواًن َوخَنْاًل * َوَحَداِئَق ُغْلًبا * َوفَاِكَهًة َوَأابًّ * َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنـْ [. وكان والدان الشيخ األمني 32-25]عبس: َوزَيـْ

رمحة هللا تعاىل علينا وعليه يقول: انظر إىل هذا السياق: َشَقْقَنا اأَلْرَض َشقًّا ، لو جئت أبصبعك لتغرسه يف األرض ما 



استطعت، ولكن هللا يشق األرض عن ذاك النبت اللني الضعيف الرهيف. هل كنت تشقق األرض عن كل النباَتت 
ُتْم تـَْزرَُعونَُه ]الواقعة:اليت ت ُتْم َما حَتُْرثُوَن * أَأَنـْ [ )أأنتم(: استفهام تعجب، أي: أما 64-63زرعها  ال وهللا، َأفـََرأَيـْ

ُتْم تـَْزرَُعونَُه َأْم حَنُْن الزَّارُِعوَن ]الواقعة: [. هب أن النبات نبت، فمن أين لك القدرة على 64تستحون من أنفسكم! أَأَنـْ
مرة من هذا الزرع  عود القمح نبت، أين القدرة بغري هللا سبحانه أن حيمل هذا العود تلك السنبلة وخترج أن خترج الث

من خالله، وأتيت بتلك األبراج يف داخلها، وكل حبة هلا برج مستقل  طلعت السنبلة، من الذي أجرى فيها املاء مث 
َعْلَناُه ُحطَاًما َفَظَلْلُتْم تـََفكَُّهوَن * ِإانَّ َلُمْغَرُموَن * َبْل حَنُْن عقد احلبة  من الذي لقحها  ولذا قال هللا: َلْو َنَشاُء جلََ 

َنا 67-65حَمُْروُموَن ]الواقعة: ْليَـْنُظِر اإِلنَساُن ِإىَل َطَعاِمِه * َأانَّ َصبَـبـْ [. ولذا يقول الوالد رمحة هللا تعاىل علينا وعليه: فـَ
[، من الذي يصب املاء من علو  أعندك خزاانت هناك يف يدك 26-24ْرَض َشقًّا ]عبس:اْلَماَء َصبًّا * مثَّ َشَقْقَنا األَ 

َنا اْلَماَء َصبًّا  يعين: برفق، ولو تدفق  حمبسها  ال وهللا، ومن الذي يسوقه إىل بلد ميت فيحييه، وانظر إىل قوله: َصبَـبـْ
لك تلتقطه األرض. مث انشقت األرض عن مرة واحدة هللك العامل، لكنه ينزل قطرات بسيطة على رأسك، وبعد ذ

َنا ِفيَها َحبًّا * َوِعنَـًبا َوَقْضًبا * َوزَيـُْتواًن َوخَنْاًل  سبحان هللا! تربة واحدة وماء واحد والنبات خم بَـتـْ تلف يسقى احلب: فَأَنـْ
والربتقالة جبانب مباء واحد، ولكن هل يستوي يف األكل  ال، فمنه متشابه وغري متشابه، العنبة جبانب الليمونة، 

النخلة، احلنظلة تنبت على شاطئ الوادي، فمن الذي يُغذي هذا وذاك  ولو أخذت ورقة العنب ما وجدت فيها من 
احلالوة شيئاً، أتيت إىل عود الفلفل وجبانبه الباذجنان؛ هذا أمحر جموف وفيه النار، وهذا أسود ابرد ال شيء فيه، وجبانبه 

ء األمحر، وكله يف تربة واحدة. إذاً: كلكم كما قال سبحانه: )كلكم جائع إال من الطماطم فيها خزان من املا
أطعمته(، حينما ميسك هللا املاء ماذا كانت نتائج بعض الدول اليت تشتكي القحط أو اجلدب  هتلك األموال 

! سل هللا أن يسقينا، واألنفس. وقد جاء أعرايب والرسول صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة فقال: )اي رسول هللا
هلكت البهائم وتقطعت الطرق وجف الشجر... إىل آخره، فريفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يديه ويستسقي ربه 

وليس بيننا  -الرتس اليت يف يد الفارس حينما يقاتل-وهو على املنرب، فيقول راوي احلديث: فتنشأ سحابة كالرتس 
إذا توسطت كبد السماء انتشرت مث أمطرت إىل يوم اجلمعة الثانية، مث يدخل رجل وبني سلع من بيت وال دار، حىت 

من ذاك الباب هو ذاك الرجل أو غريه، فيقول: اي رسول هللا! ادع هللا أن ميسكها عنا، هلكت البهائم وتقطعت 
هم على اآلكام وعلى منابت الطرق، فريفع صلى هللا عليه وسلم يديه ويسأل ربه ويقول: )اللهم حوالينا وال علينا، الل

الشجر وبطون األودية( اآلكام: مجع أكمة، يريد: على اجلبال اليت هنا وهناك، وعلى الوداين ومنابت الشجر. فيقول 
الراوي: فخرجنا منشي يف الشمس؛ هذا ملن حدث ! أولئك أصحاب الذرة ما رأوا هذا الشيء، لكن ال حول وال 

هللا على قلوهبم، وجعل على أبصارهم غشاوة.. كيف ينظرون إىل آايت هللا  إذًا:  قوة إال ابهلل، ما داموا قد ختم
اهلداية من هللا، ولذا أيها اإلخوة! فالواجب على العبد إذا رأى إنساانً هذا حاله أن يقول: ال حول وال قوة إال ابهلل! 

اية بيد هللا، وما الفرق بينك وبينه عند احنرف عن اجلادة وانزلقت به قدمه، وال يقف موقف الشامت؛ وليعلم أن اهلد
هللا  فليس لك سابقة نسب عند ربك، وليس هو بعيدًا عن خملوقات ربه، وهللا يبتلي هذا وميتحن ذاك، ومين على 
هذا ومينع ذاك. ويروون عن ابن مسعود قوله: )وهللا إين ألخشى إن سخرت من كلب أن ميسخين هللا كلباً(؛ فإذا 

انً مبتلى ببالء، فأواًل وقبل كل شيء حيمد هللا أن عافاه من هذا االبتالء؛ ألنه قادر أن يعافيه وجد العاقل إنسا
ويبتليك، فإذا محد هللا على العافية فليسأل هللا السالمة هلذا املبتلى. ويف نظري: أن مثل املستقيم واملنحرف  

شخصاً قد سقط فيها، هل اي ترى من كشخص معاّ مبصر ميشي على الطريق، فوجد حفرة على جانب الطريق و 
أن تراه مرتدايً يف احلفرة وأتيت ابلرتاب هتيله عليه، أم متد له  -ال أقول اإلسالم واإلميان-العقل ومن اإلخوة اإلنسانية 



يدك وحتاول أن تنقذه من تلك الورطة  من حقه عليك أن تنقذه، وتعمل ما يف وسعك لذلك. إذًا: على الداعية إىل 
املسلم العادي أن حيمد هللا سبحانه وتعاىل أن عافاه مما ابتلى به غريه، وأن يسأل لغريه املعافاة مما ابتلي به. هللا و 

)كلكم ضال إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم( ولذا فالعبد حيمد هللا وحده على فضل اهلداية، وأيضاً: من حقه 
ابإلحسان: أنه كلما جاء ذكر امسه أن نصلي ونسلم عليه، اللهم  علينا صلى هللا عليه وسلم عرفاانً ابجلميل، ومقابلةً 

صل وسلم وابرك عليه. لو جئنا خبطوة أمامية أيضاً: صب املاء، ونبت النبات، وجاءت الثمرة، وأودعت يف 
املستودع، مث جاءت إىل املخبز، مث إىل الطهي، وقدمت بني يديك، من الذي يطعمك هذا الطعام الذي على السفرة 
أمامك  من الذي يُقدرك على أن تبتلعها إىل معدتك  فكم من غين ال يستطيع أن أيكل عشر ما أيكل أحد اخلدم 
عنده! أعتقد أن البعض الذين يقرءون الدورايت السارية عن ملك احلديد فورد ، الذي كان يعيش بربع املعدة، وكان 

للعامل كله: أي طبيب جيعلين أستطيع أن آكل نصف يرى العمال، فمنهم الذي أيكل قرصني وثالثة أقراص، فكتب 
قرص يف وقت واحد فله نصف مايل. وذلك بسبب قرحة يف املعدة، وقصة معدته أنه ما بقي له منها إال شيء بسيط، 
فيأخذ أشياء على فرتات، ماله بني يديه ولكن مل يطعمه ربه، )كل جائع إال من أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم( . 

...... 
 
 

 لب الكساء من هللا تعاىلط
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )اي عبادي! كلكم عاٍر إال من كسوته(. وسبق أن أشران إىل أن اإلنسان أييت إىل الدنيا 
عرايانً، واملوىل سبحانه هو الذي يهيئ له الكساء قبل أن أييت، عاطفة األمومة جتعل األم يف أواخر احلمل تذهب 

ط الثياب، وجتعلها صاحلة للبنت وللولد، وللمولود الذي سيأيت، واملوىل سبحانه هو الذي وأتيت ابألقمشة، وختي
عطف قلب األم على أن هتيئ لك هذا اللباس، مث بعد ذلك كربت ونشأت تطلب الكساء، ووهللا لن جتد من 

عاىل: َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك الكساء إال ما أعطاك هللا إايه وكساك، وال حاجة أن منيل إىل الكساء املعنوي يف قوله ت
ٌر ]األعراف: [؛ ألن هذا داخل يف ابب اهلداية. وأشران سابقاً أبن العلماء يقولون: ثالثة نعم ال كسب للعبد 26َخيـْ

فيها: النعمة األوىل: إجيادك من العدم. هل أنت عملت شيئاً حىت جئت إىل الدنيا  ال وهللا، حىت األبوان ما عمال 
منا قضيا وطرًا هلما، وما وراء ذلك فليس يف استطاعتهما؛ ألن املوىل يتمدح ويقول: َّلِلَِّ ُمْلُك السََّمَواِت شيئاً، وإ

َمْن َيَشاُء  ااًن َوِإاَناًث َوجَيَْعلُ َواأَلْرِض خَيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإاَناًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر * َأْو يـَُزوِنُجُهْم ذُْكرَ 
[ فالولد هبة من هللا، فجئت بفضل من هللا. النعمة الثانية: نعمة اإلسالم؛ قالوا: حينما 50-49َعِقيًما ]الشورى:

أييت الولد من أبوين، هل كان له اختيار يف نفسه أن أييت من أب امسه علي أو حسن أو أمحد، وأم امسها فاطمة أو 
األبوين اللذين أتيت منهما  ليس له اختيار، لكن هللا منحه أبوة أبوين مسلمني  عائشة أو زينب أو سعاد  هل اخرتت

فنشأ على اإلسالم، وولد على الفطرة وبقي عليها. النعمة الثالثة: دخول اجلنة؛ فإذا أنعم هللا على العبد ابهلداية، كما 
الدنيا وقال لك: إهنا من هللا، تلك النعم  جاء يف أول نداء بعد حترمي الظلم، مث رزقك وكساك، وأعطاك مقومات احلياة

العظمى ماذا تستوجب عليك  تستوجب شكر املُنعم وأوائل شكر املنعم، طاعته وعبادته وإفراده ابلعبودية أو 



ابأللوهية، فال تصرف شيئاً من العبادة لغريه؛ ألنه الذي أوجدك من العدم، والذي أطعمك وأنت جائع، وكساك 
 نت ضال، ليس ملخلوق حق يف هذه األمور الثالثة.......وأنت عار، وهداك وأ

 
 

 طلب املغفرة من هللا تعاىل
 
 
 

من املنطق السليم أنه ما دام هللا هو ربك وخالقك ورازقك وحمييك ومميتك وهاديك، فال ينبغي أن تصرف شيئاً من 
يف احلديث: : )إنكم ختطئون ابلليل  العبادات لغريه ألنه أحق هبا، ولكن قد يقصر العبد يف شكر النعمة ولذلك جاء

والنهار( ، أي: فال أحد معصوم، مث يقول: )وأان أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم(، هل هناك تودد أكثر 
من هذا ! وهل هناك تقرب أكثر من هذا يتقرب به املوىل لعبيده  واخلالق خللقه  وخطأ البشر ابلليل والنهار أمر 

نسان من طبيعته اخلطأ وليس من طبيعته العصمة، فاملالئكة وهم الذين ال يعصون هللا ما أمرهم طبيعي؛ ألن اإل
َناُه النَّْجَدْيِن ]البلد: [، فالطريقان 10ويفعلون ما يؤمرون، أما اإلنسان فقد ركبت فيه عوامل طاعة واملعصية َوَهَديـْ

ربك ابب االستغفار وقبله منك ودعاك إليه، وقد ميسران لك. فإذا كان األمر كذلك واخلطأ واقع، فقد فتح لك 
جاء يف احلديث: )لوال أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب هللا بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم( ، وجاء يف 
احلديث: )إذا كان ثلث الليل األخري ينزل ربنا إىل السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه  هل من داع فأجيبه  
هل من مستغفر فأغفر له ( ويبسط هللا يده ابلليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل؛ 
فأي رمحة أعظم من هذا أيها اإلخوة ! وأي رمحة أوسع من رمحة هللا خللقه ! يف وقت املعصية، ويف حالة العصيان 

ك. بعد تعداد النعم عليهم من اهلداية واإلطعام والكساء، يدعوهم للتوبة ولالستغفار، اللهم ال حول وال قوة إال ب
ينبههم سبحانه على أهنم سيقصرون، وسيقع منهم اخلطأ وا لذنب، فيندهبم لالستغفار واللجوء إليه فيقول هلم: 
)فاستغفروين(. استغفر كاستفعل، أي: طلب املغفرة، وسيد االستغفار كما جاء عن الصديق رضي هللا تعاىل عنه: 

للهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأان عبدك، وأان على عهدك ووعدك ما استطعت...( إىل آخر الدعاء، )ا
فيستغفر اإلنسان ربه. والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )توبوا إىل هللا، فإين أتوب إىل هللا يف اليوم مائة مرة( ، 

ه ما تقدم من ذنبه وما أتخر، وعصم من املعصية، ولكن رفعاً فالرسول كان يستغفر ربه، لكن ال عن ذنب، فقد غفر ل
للدرجات وتعليماً للخلق، فإذا كان مع غفران الذنوب يتوب ويستغفر يف اليوم مائة مرة، فمن يكون منغمساً يف 

 الذنوب فمن ابب أوىل أن يستغفر ويتوب يف اليوم مئات املرات.......
 
 

 ضره بصالحه أو فسادهال يبلغ العبد نفع هللا تعاىل وال 
 
 
 



أييت بعد هذا )اي عبادي!(. بعد أن يندهبم لالستغفار هل دعاهم ملصلحة تعود عليه  هو املنعم عليهم ابهلداية، ومن 
اهلداية أن يستغفروا، فاالستغفار هو من هداية هللا، وهو الذي أطعمهم من اجلوع، وهو الذي كساهم يف العري، مث 

أن يدعوهم لالستغفار يبني هلم أن ذلك ليس فيه مصلحة تعود عليه، فيقول : )إنكم لن  يدعوهم لالستغفار، وبعد
تبلغوا ضري فتضروين( أي: بعصيانكم وعدم استغفاركم )ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين( أي: إن استجبتم واستغفرمت، 

حة اإلنسان، وهنا ميكن أن وكذلك هدايتكم لن تنفعين، وعدم هدايتكم لن تضرين! إذًا: تلك التكاليف كلها ملصل
يقف اإلنسان وقفة طويلة ويناقش املعتزلة يف أن العبادات واألحكام غري معللة، وأنه سبحانه ال يسأل عما يفعل، 
وأن له أن يكلف اخللق مبا شاء، وأرجو من طلبة العلم أن يبحثوا ويتقصوا ذلك، مع أنه ما من أمر أو هني موجه 

ع أو دفع ضر، فإنه ال يوجد أمر واحد يف كتاب هللا أو هني واحد ال يعود على املكلف للخلق إال وفيه هلم جلب نف
خبري. أقيموا الصالة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، مثاًل: الصالة: حنن كلنا نقول إهنا عبادة بدنية وحق هلل تعاىل، 

فإن هلا مردودًا كبريًا على العبد، ِإنَّ  ولكن هل خال العبد من مصلحة يف الصالة  الصالة حمض حق هلل، ومع هذا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ]العنكبوت: [ وأي فائدة أعظم من تطهري اجملتمع اإلسالمي من الفحشاء 45الصَّالَة تـَنـْ

، فتبني أن الصالة حق [ فهي عون على نوائب الدنيا45واملنكر ! بل قال تعاىل: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:
هلل وأن مردودها للعبد. وكذلك الصالة نور يف الدنيا تنري البصائر، ونور يف اآلخرة على الصراط؛ إذاً: الصالة وهي 
حمض عبادة بدنية مردودها على العبد حاالً، وهل تبلغ نفعه سبحانه  ال وهللا، هي راجعة لكم أنتم. كذلك الصيام: 

ديث القدسي: )يدع طعامه وشرابه من أجلي(، فالصيام يف أول تشريعه ينص على احلكمة جتوع وتعطش، وجاء يف احل
[ ، وإذا حصلت 183والثمرة العاجلة، ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن ]البقرة:

ُرُهْم التقوى للعبد، أليس كل خري جاء مع هذه ال تقوى  بلى. أيضاً: الزكاة، قال تعاىل: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِن
يِهْم هِبَا ]التوبة: [ ، فهي حق للمسكني والفقري يف مال الغين، فلو مل أتت آايت الزكاة وُترك األمر لضمري 103َوتـُزَكِن

د، ولكنه عجز عن الكسب وأخوه كسب شيئاً كثريًا، اإلنسان، فإنه يرى أخاه من أمه وأبيه وقد نشأ معه يف بطن واح
فاألخوة من حيث هي ال ترتكك تبيت الليلة متخماً وتوأمك خامدًا جائعاً، وال ترضى أنت هبذا، بل احليوان ال 

يرضاه، فإنه إذا وجد ما يشبعه ترك الطعام لغريه، فإذًا: جاء اإلسالم وجعل فيها األجر والتطهري والتزكية والنماء. 
وإذا جئت إىل احلج تؤم بيت هللا، وتطوف ابلكعبة، وتقف بعرفات، وترمي اجلمرات، ويف هذه املناسك حكم غالية، 

[. إذاً: )اي عبادي! أنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين( ، 28منها: لَيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم ]احلج:
 م.......وإمنا جزاء أعمالكم عائد لكم أو عليك

 
 

 [3احلديث الرابع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 سعة ملك هللا وجزيل عطائه
 
 



 
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛ سيد األولني واآلخرين، سيدان 

د: فقد قال صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصبحه أمجعني. أما بع
سبحانه وتعاىل : )اي عبادي! إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إايها، فمن وجد خرياً فليحمد هللا، ومن وجد 

غري ذلك فال يلومن إال نسه (. هذا آخر احلديث، يبني لكم أن املسألة راجعة لكم أنتم. فهنا قال أخرى: )اي 
ادي!( يناديهم شفقة هبم ورمحة، ال ملصلحة حُيصلها منهم، وأي مصلحة عندهم ! فالعبد صنعه وخلقه، طعامه من عب

[ َوَما َخَلْقُت 6عنده، وكسوته من عنده، وهدايته ورزقه من عنده، َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ رِْزقـَُها ]هود:
ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُموِن * ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ  ِة اْلَمِتنُي  لِيَـْعُبُدوِن * َما ُأرِيُد ِمنـْ

[ خزائنه مألى على ما سيأيت إن شاء هللا. ينبه القاضي عياض وغريه من علماء الرتبية والتوجيه 58-56]الذارايت:
مهم، وهو من نفائس الكلمات، ملاذا قال: )لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى  هنا إىل شيء

قلب رجل واحد منكم(، قالوا: ألن وحدة القلب يف التقى أمشل وأمجع وأعم. وبعض العلماء يقول: من هو هذا 
هللا عليه وسلم. ويف املقابل: الرجل الذي يكونون على أتقى ما يكون على قلبه وحده  بعضهم يقول: النيب صلى 

)على أفجر قلب رجل( قالوا: هو الشيطان، وأنه فرد من اجلن؛ ألنه قال: )وإنسكم وجنكم( ومن ابب اجملانسة فرد 
من اجلن يعترب كرجل، وهللا تعاىل أعلم بذلك. إذًا: الطاعة ال تزيد يف ملكه سبحانه، واملعصية ال تُنقص من ملكه. مث 

ىل: )اي عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين( كٌل أبمانيه: قال سبحانه وتعا
)فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص احمليط إذا ُأدخل البحر(، هذه الصورة يقول فيها 

عط كل واحد مسألته على حده وانفراده؛ بل القاضي عياض : ملاذا هذه الصورة اليت جتمع اخلالئق كلها  ملاذا مل يُ 
قال:)لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد(  الصعيد: األرض املنبسطة، أي: لو أن اخلالئق 

 كلها من اإلنس واجلن فعلوا ذلك ما ضرين فعلهم. ......
 
 
 

 إثبات وجود اجلن
 
 
 

ولقد رأى النيب صلى هللا عليه وسلم اجلن وابيعهم وصرفهم هللا  واجلن موجودون، ومن ينكر ذلك ينظر يف الدليل،
ُقِضَي َولَّْوا ِإىَل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن إليه َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا 

ْعَنا قـُْرآاًن َعَجًبا * يـَْهِدي ِإىَل الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربنَِنا َأَحًدا * َوأَنَُّه تـََعا[ ، فـََقاُلوا إِ 29]األحقاف: ىَل َجدُّ انَّ مسَِ
[ اي سبحان هللا! كما قال صلى هللا عليه وسلم ليلة التقى هبم: )للجن أحسن جواابً منكم، وكلما 3-1رَبنَِنا ]اجلن:

[ قالوا: وال بشيء من آالء ربنا نكذب(، فكأنه يقول هلم: أنتم ما 13آالِء رَبِنُكَما ُتَكذِناَبِن ]الرمحن: قلت: فَِبَأينِ 
أجبتم، فكأن اجلن كانوا أفقه وأحسن جواابً منكم. وملا جاء مال البحرين وجاء اجلين يف صورة إنسان يسرق قبض 

يصلي ابلليل، همن أن ميسكه، مث تذكر قول نيب هللا سليمان: َوَهْب عليه أبو هريرة ، وملا اعرتض اجلين لرسول هللا وهو 



َبِغي أِلََحٍد ِمْن بـَْعِدي ]ص: [، يقول صلى هللا عليه وسلم: )لوال دعوة أخي سليمان ألمسكت به 35يل ُمْلًكا ال يـَنـْ
أريد أن أخرج بكم عن إىل الصباح حىت ترونه ويلعب به صبيانكم(< فإنكار اجلن إنكار للواقع ومكابرة له، وال 

املوضوع، ولكن كان شخص يسكن معنا هنا يف املدينة امسه حممود جاوي كان إذا قرأ القرآن حتتاج أن تصغي إليه 
لتسمع منه، وكان ال يرفع صوته، ولكن لو قرأ شهرًا كاماًل مل تنصرف عنه، فقد كانت قراءته هبة من هللا سبحانه، 

ذا دهاك اي حممود  قال: ال أستطيع أن أخربك، قلت: ملاذا أتتيين إذًا  قال: وقع فجاءين يوماً مذعوراً، فقلت: ما
أمس أمر عجيب، وقبل أمس، وقبل أمس، منذ أسبوع إىل اآلن وأان انئم، فإذا يب أمسع ابب الغرفة يفتح، فنهضت 

ذت الكربيت لكي أشعل إىل الباب قال: اي حممود خليك، قال: هنضت إىل السراج طبعاً ومل يكن هناك كهرابء، أخ
الفانوس، فقال: ال تشعل النور. قلت له: من أنت  قال: واحد من جريانك هنا. قلت: ماذا تريد  قال: قم واقرأ 
القرآن. قال: قمت من اخلوف وقرأت وأان أرجتف، قال: أنت خائف، ال عليك.. يكفي قراءة هذه الليلة فنم، ومن 

قل خوفاً، فقرأت حوايل نصف ساعة، ويف الليلة الثالثة جاء على املوعد فقرأت الغد آتيك يف املوعد. وملا جاء كنت أ
حنوًا من ساعة، ويف الليلة الرابعة كأين استأنست به، مث جاء فقلت: إين متعب أريد النوم، فقال: قم واقرأ، ثالث 

ء وكسوة ومااًل، وإمنا مرات، مث قال يل: أما تستحي! إمنا آتيك وأطلب منك قراءة القرآن، ومل أطلب منك عشا
أطلب منك أن تقرأ القرآن، مث تقول: أريد أن أانم، غداً ستنام يف القرب طويالً. يقول: فانتقلت. وذكر يل احملل الذي 
انتقل منه، وكان يسمى )سقيفة الرصاص سابقاً(. قال: فمن الغد جاءين وأيقظين قال: عجباً اي حممود ! حنن كالان 

ريد أن خترج منها  أم تريد أن أتركك  قلت: اتركين. وأان ال أقول هذا استشهادًا على وجود مهاجر يف املدينة، أت
اجلن، ولكن أتكيداً للذين يستبعدون أن يكون هناك جن، والرسول صلى هللا عليه وسلم أخربان: )أبهنم يهاجرون إىل 

ملا وقع يف غزوة اخلندق، حيث كانوا حيفرون  املدينة كما هتاجرون أنتم(، وهنى عن قتل احلية البيضاء قبل أن آتذهنا
اخلندق، وكان رجل حديث عهد بعرس فاستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يرجع إىل بيته، فقال: )خذ 
سالحك معك إين أخاف عليك يهود وال حتدث شيئاً(، فجاء الرجل وعندما أقبل على ابب البيت فإذا عروسه 

فأخذ سيفه غرية من أن تقف على الباب هكذا، فقالت: ال تعجل، ادخل بيتك وانظر اجلديد واقفة على الباب، 
فراشك، فدخل البيت فإذا حبية على طول الفراش، فأهوى عليها ابلسيف فضرهبا، تقول الزوجة: وهللا ال أدري أيهما  

جلن إىل املدينة انتقم له إخوانه، كان أسبق موَتً، فذكر اخلرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: )إنه من مهاجر ا
 إهنم يهاجرون إليها كما هتاجرون أنتم، فإذا رأيتم شيئاً من هذه احليات يف بيوتكم فال تقتلوها حىت آتذنوها ثالاثً(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 اإلعجاز يف قوله: )يف صعيد واحد(
 
 



 
هنا أييت السؤال السابق: جتمعهم يف صعيد واحد قوله: )لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد( 

يسألون يف وقت واحد فُيعطي اجلميع عطاؤه يف وقت واحد، ما الفرق بينه وبني أن يُعطي كل إنسان مسألته على 
حدة  من يوم ما نزل آدم إىل األرض وهو يعطي عباده مسألتهم، إىل أن جاء هذا احلديث بعد بعثة النيب صلى هللا 

وإىل اليوم؛ لكن على انفراد. هذه الصورة لو مثنلنا مبثال بسيط بطالب فصل، العدد النظامي للفصل ما  عليه وسلم
بني الثالثني إىل العشرين، فمثالً: دخل األستاذ فبدأ الطالب األول وسأل سؤااًل وأجابه، والثاين.. وهكذا على 

قول إن األستاذ متمكن من املادة فأجاب على الرتتيب حىت انتهوا، هل هناك مشقة على األستاذ  ال، وميكن ن
اجلميع. لكن إذا قام كل من يف الفصل وكل واحد يسأل عن مسألته، فهل يستطيع أن جييب اجلميع يف تلك 

اللحظة  وهل يستطيع أن يفهم كالمهم  هل يستطيع أن يسعهم بصدره  فهنا إذا كثر السؤال اختلطت األصوات 
 سبحانه ال تشتبه عليه األصوات، وال ختتلف عنده اللغات، وال يتكاثر عليه السؤال، واختلطت األحوال، لكن املوىل

فيجتمع األولون واآلخرون من إنس وجن يف صعيد واحد وكٌل يطلب مسألته فيعطيه يف احلال، أي قدرة هذه ! أتمل 
اج يف عرفات، وكٌل يرفع يديه هذا بعقلك وتصوره، أمل نشهد جزئية صغرية من هذه كل سنة يف احلج، أمل جيتمع احلج

إىل هللا، ويدعوه بلغته، فأنت جبانب شخص ال تفهم لغته، واآلخر جبانبك ال يفهم لغتك، لكن هل اختلفت على هللا  
َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [، مث 5ندخل يف الصف عريب وعجمي وهندي وطويل وقصري، كل إنسان يقول: ِإايَّ

عو بلغته، وكل واحد له حاجته ومسألته. فكما يقولون: كثرة الناس ُتدهش، وكذلك كثرة املسألة، فلو يسجد ويد
فإنه لن يقدر  -ال نقول يف حلظة-جاء ألف شخص ألكرب إنسان عنده خزائن الدنيا وطلبوا أن يسعفهم يف يوم واحد 

رض، كان كل واحد له كيل بعري بتالعداد أن يصرفهم، جماعة مصر ملا كانت يف زمن العزيز ويوسف على خزائن األ
والنظام. إذًا: هذه الصورة من اإلعجاز، أن يقوموا يف صعيد واحد من إنس وجن، السابق والالحق، ويسألون 

حاجاهتم املختلفة كل على حدة ويف حلظة واحدة، ويعطي اجلميع مسألته، كم يكفيهم هذا لو كان كل إنسان يطلب 
ذا يكفي هذا العامل كله  معاوية ملا جاءه أعرايب وقال: اي أمري املؤمنني! أسألك ابلرحم الذي بيين درمهاً واحدًا فقط، ما

وبينك إال وصلتين، قال: من أين أنت  قال: من كذا، وما الذي جيمعين معك يف الرحم  قال: جيمعين أان وأنت آدم 
ذ ورقة وكتب إىل وزير بيت املال. ففرح األعرايب وحواء، قال: صدقت، وهللا إهنا لرحم أصيلة واثبتة وهلا حق، وأخ

بصلة رحم أمري املؤمنني، الرحم القوية الكبرية آدم وحواء، وملا جاء األعرايب بيت املال فإذا به يعطيه درمهاً واحدًا، 
رجع قال: هل هتزأ يب، أهذه صلة أمري املؤمنني لرحم آدم وحواء  قال: هذا الذي كتب لك، قال: دعها عندك، مث 

إىل معاوية : ما هذا اي معاوية ! هذه صلة رمحك آبدم وحواء بدرهم ! قال: اصرب اي أخا العرب! وهللا لو أين وصلت 
 هذه الرحم ما بقي يف بيت املسلمني وال درهم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 



 البالغة يف قوله: )ما نقص ذلك من ملكي شيئاً(
 
 
 

: حيكم وميتكم، )وإنسكم وجنكم( بل ولو قامت حىت حيواانتكم وهلا رب العزة يقول:)لو أن أولكم وآخركم( يعين
مطالب، )وأعطيت كل سائل مسألته(، ما الذي سوف حيصل  )ما نقص مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا ُأدخل 

على البحر(. انظروا األساليب! أين األدابء والبلغاء والكتاب  لو قال: ما نقص شيء، لكانت الكلمة متر هكذا 
األذن بال أتثري، ولكن هذا األسلوب يعطي يف ذهنك صورة عملية وأنت الذي حتكم، يقول لك: أان ُأعطي، لكن ما 

الذي سيحصل  خذ إبرة واغمسها يف البحر وارفعها، وانظر قدر ما نقص من البحر، فذلك هو الذي سينقص 
ُلَغ فَاُه عندي، أنت بنفسك تقول  ليس بناقص شيئاً، وذلك وذلك كما يف اآل ية الكرمية: َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإىَل اْلَماِء لِيَـبـْ

[، لو قال لك: ليس ببالغه شيء، ملا انطبعت الصورة، لكنه يصور لك صورة 14َوَما ُهَو بَِباِلِغِه ]الرعد:
ة واملاء بعيد )كاريكاتورية( كما يقولون عنها، إنسان عطشان وأييت على حافة بئر أو هنر ويفتح فمه وميد كفه مبسوط

ًتا ]العنكبوت: [ : ومىت يسكن اإلنسان بيت 41يف قعر البئر فهل يصله املاء  َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اختَََّذْت بـَيـْ
العنكبوت، كأنك تقول: ال شيء. وهنا وقفة مع قصة اخلضر مع موسى عليهما السالم، ملا جاء العصفور وشرب، 

ينقص البحر من هذا العصفور. يف كلمة: )إذا أدخل البحر( أي البحار وقال له: ما ينقص علمي وعلمك إال كما 
يريد  أظن أهل اجلغرافيا يقولون: البحار هي احمليطات: اهلندي واهلادي واألطلسي والبحر األبيض، وأظن أن البحر 

ن تلك البحار حبار امليت ال يسمى حبرًا ولكن حبرية لوط، واحلديث يقول: )إذا أدخلت يف البحر(، فهل يف نظر القرآ
َعُة َأحبُْ  ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َا يف اأَلْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر مَيُدُّ ٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اَّللَِّ متعددة أو هي حبر واحد  َوَلْو َأمنَّ

[. إذاً: تسمية اجلغرافيني البحار إمنا هي 109[ .. ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِن ]الكهف:27]لقمان:
بتسمية أماكنها اليت متر هبا، ومجيع حبار العامل حبر واحد، وحنن نعرف هذا، فكلها متصلة ال يوجد حاجز بينها، وكما 

واب أنه يقولون: ربع األرض ايبس وثالثة األرابع مياه، إذاً: يف البحر يعين يف حبار الدنيا اليت تسموهنا كذا وكذا. واجل
ًئا َأنْ  َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيـْ  مل ينقص شيء، وهنا يقول العلماء: إن املوىل سبحانه خزائنه مألى، ويف بعض العطاء كالم ِإمنَّ

 [.82يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن ]يس:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 إثبات صفة الكالم هلل تعاىل
 
 



 
راح هلذا احلديث، يقول: إنه ليس هناك قول يقال: كن، ولكن تقدير ما أحب أن أنبه على بعض املواقف لبعض الش

ميكن يف زمن كن، ويكون املراد: إذا تعلقت اإلرادة ابملراد حصل. وهذه زلة اعتزالية، يريدون هبا أن ينفوا عن املوىل 
فة متجددة احلدوث، كما يف سبحانه قوله: )ُكْن(، بل املوىل سبحانه له صفة الكالم وهي صفة قدمية أزلية، أزلية الص

قوله صلى هللا عليه وسلم: )أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق( ؛ ألنه بكلماته أيمر هذا فيتسلط على هذا، 
وينهى ذاك فيكف عن إيذاء ذاك، وكذلك يف احلديث: )إذا كان ثلث الليل األخري ينزل ربنا إىل مساء الدنيا فيقول(، 

يقول كما قال سبحانه  نقول: كما قال هللا، كيف يقول  كيف يتكلم  هذا ليس لك وال حيق هل يقول ابإلرادة أو 
لك أن تتساءل عن ذلك؛ ألنك تصف هللا مبا وصف به نفسه على مراده وعلى حد قوله: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو 

 [.11السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 العامة سرد ملعاين احلديث
 
 
 

)حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً(، أي: فتخلقوا أبخالق هللا، وبصفات هللا، مث جاء بعد ذلك: إفاضته 
نعمه على العبد، وحترمي الظلم نعمة كربى، لو أن هللا ترك ذلك لعباده لكان القوي أيكل الضعيف، وكانت أكرب نقمة 

م عن الظلم، فهي نعمة كربى، األمم اليت ال تدين أبداين، والعرب عندما كانت على اجملتمع، لكن هللا حيجبهم ومينعه
يف اجلاهلية كانت تقول: من عز بز ومن غلب اغتنم. اآلن يف الوقت احلاضر، األمم املتسلطة هي القوية، الدولة 

نه ليس املقياس دينياً خبالف الضعيفة اآلن ال حول وال قوة هلا إال ابهلل، اللغة اليت تفهمها األمم هي لغة القوة، أل
اإلسالم دين هللا، ففيه العدالة، والرمحة، والرأفة، والصلة، واملساعدة، فأول نعمة من نعم هللا على األمة يف هذا 

احلديث أنه حرم الظلم، وإذا ارتفع الظلم جاءت العدالة, وإذا وضع ميزان العدل يف احلياة استقرت ووجد األمان 
الناس يف ظلها. حرم الظلم، مث هدى من ضالل، مث أطعم من جوع، مث كسى من عري، مث غفر ما  والطمأنينة وسعد 

كان من ذنب، فماذا تريدون فوق هذا ! من الذي سيأيت بشيء آخر  ماذا بقي من مطالب اخللق  بقيت اجلنة، إن 
ن عطاءه فضل حمض منه سبحانه، ويقول شاء هللا إذا جاءوا إىل اجلنة وجدوا أبواهبا مفتوحة. مث يبني غناه املطلق، وأ

للعباد: أنتم ال تقدرون على ضري، ولن تستطيعوا نفعي، وأان مستغن عنكم، مث أييت يبني غناه وسعة فضله، فكأنه 
يقول: التجئوا إليه واطلبوه. مث ختاماً هلذا العرض الكامل: دعاكم لالستغفار وأنتم خمطئون وحمتاجون لالستغفار، 

زم البشر؛ ألن اإلنسان ليس معصوماً، وأفراد البشر املعصومون هم الرسل ألدائهم الرسالة، ليكونوا فاخلطأ من لوا
 منوذجاً كاماًل يف البشر ملا ميكن أن يصل إىل درجة الكمال يف اإلنسان، وما عدا ذلك فهم خيطئون. ......



 
 
 

 إحصاء األعمال واستيفاؤها يوم القيامة
 
 
 

دعوتكم وعرضت عليكم ومل يبق إال أن تتدبروا: )اي عبادي! إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم( أخريًا قال: بينت لكم و 
اإلحصاء واإلحصائية مأخوذة من احلصى، احلصى جتمع من أجل أن تعد، فاإلحصاء العد عن طريق احلصى، وهو 

( يتعدى ابلالم العد املنضبط حبيث ال تزيد حصاة وال تنقص حصاة. فقال هنا: )أحصيها لكم(، فعل )أحصى
ويتعدى بعلى، يقول: أحصيت لك ما لك عندي، أحصيت عليك ما يل عندك، وهنا احلديث يقول: : )إمنا هي 

أعمالكم أحصيها لكم( وهذا من فضل هللا وكرمه. لفتة كرمية يف احلديث تنبه شعور املسلم إىل سعة فضل هللا الكبري 
أعطيتكم كل شيء ما تغري عندي شيء، إذًا: من كرمه أن حيصي املتقدم: لو اجتمع أولكم آخركم، إنسكم جنكم ف

لنا اخلري وال حيصي لنا الشر، ولو كان يعاملنا ابلشر كما يعاملنا ابخلري لقال: )أحصيها لكم وعليكم(؛ لكنه مل يقل: 
يـَْعَمْل )عليكم( ومل يقل: )لكم وعليكم( مع أن أعمالنا قسمان: عمل خري وعمل شر، وهي حتسب ابلذرة َفَمْن 

ًرا يـََره * َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََره ]الزلزلة: [ لكن الكالم هنا يف معرض املنة، ففي معرض 8-7ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
العطاء والرمحة وإفاضة اخلري قدم جانب اخلري، وكأنه غطى وألغى جانب الشر. احلديث له ذوق وإحساس، وليس 

: )إمنا هي أعمالكم -ويكفي أنه حديث قدسي-اظ، لكن أنخذ من غضون الكلمات والتعبري جمرد قوالب وألف
أحصيها لكم مث أوفيكم إايها، فمن وجد خريًا فليحمد هللا(، فمقابل اخلري الشر، ولكنه مل يقل: )ومن وجد شرًا(، 

مؤنث، فهل هو مفسر جململ وكأنه استمرار يف إخفاء جانب الشر. نرجع مرة أخرى: )إمنا هي(، هي: ضمري فصل 
قبله، أو هو كما يقولون: ضمري القصة وضمري الشأن، فقوله: )إمنا هي( أي: القصة واحلالة، أو أن هناك مسبوقاً 

ظاهرًا يرجع إليه هذا الضمري  الراجح أنه ضمري راجع إىل مذكور. ملا قال سبحانه: )إنكم ختطئون ابلليل والنهار وأان 
فاستغفروين( يبقى هنا خطأ استغفار، وكل من اخلطأ واالستغفار من عمل اإلنسان، إذًا: )إمنا هي أغفر الذنوب مجيعاً 

أعمالكم( إن أخطأمت وإن استغفرمت، فإن استغفرمت فلكم املغفرة، وإذا كان االستغفار مطلوابً كالتوبة من ابب أوىل. 
)ختطئون يف الليل والنهار، فاستغفروين أغفر لكم(. إذًا: إذًا: )إمنا هي( يرجع إىل األعمال املعروفة املطوية يف قوله: 

)إمنا هي( أي: أعمالكم، وقد صرح هبا يف قوله: أحصيها لكم. )أحصيها لكم(: أحصيها: أضبطها، هناك يف سورة 
ًا وضبطاً ونوعاً، وقال: [ أي: عدد49الكهف َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال يـُغَاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها ]الكهف:

[ هي أعمالكم فربك ال يظلم، وكذلك ما تقدم: َفَمْن 49َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوال يَْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا ]الكهف:
ًرا يـََره * َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََره ]الزلزلة: جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ  [ ، يـَْومَ 8-7يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

[، فال يغيب عنه شيء. إذاً: أعمالكم، ال نريد أن نقف مع املعتزلة يف إسناد العمل إىل 30حُمَْضًرا ]آل عمران:
ق العبد، وادعائهم أن العبد خيلق عمله، ومعارضة القضاء والقدر، بل نقول: إن هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وخل

َناُه النَّْجَدْيِن ]البلد: [، وجعل له اختيارًا فيما يذهب إليه، وكل ما كان يف الكون فال خيرج عن 10له القدرة، َوَهَديـْ



إرادة هللا وعلمه، وهذا موقف زلت فيه أقدام ال حاجة لنا به؛ لكن تنبيهاً لطلبة العلم عند املرور على هذه النقطة يف 
 للعبد على سبيل الكسب. شرح احلديث، فإن هللا أضافها
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 بيان فضل هللا على عباده يف اجلزاء
 
 
 

)إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم( وهذا اإلحصاء يشمل الصغري والكبري: َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد 
ن العبد إذا اكتسب حسنة ابدر ملك احلسنات [، إال أن فضل هللا سبحانه وتعاىل كما جاء يف احلديث: أ18]ق:

فسجلها حاالً، وإذا ارتكب سيئة يريد ملك السيئات أن يبادر بكتابتها فيمنعه ملك احلسنات؛ فلعله يستغفر، أو 
يتوب، ولعله يرجع، فإذا مضت املدة الكافية ومل يستغفر ومل يتب ومل يرجع إىل هللا وما بقي إال أن ُتكتب؛ فإن 

ات يكتب احلسنة عشرة، وصاحب السيئات يكتبها واحدة. فإذا ما استغفر وَتب بعد ذلك، فإن هللا صاحب احلسن
يبدل سيئاهتم حسنات، فانظروا إىل فضل هللا: احلسنة تضاعف إىل عشرة أضعاف بل إىل سبعمائة ضعف وهللا 

ا كتبت له حسنة، كما جاء يف يضاعف ملن يشاء، والسيئة واحدة. وإن استغفر استبدلت، ومن همن بسيئة فلم يفعله
احلديث: )الناس أمام أمور الدنيا أربعة أقسام: رجل أعطاه هللا مااًل وعلماً يعرف حق هللا فيه فهو يف أعلى عليني( 

فاجتمع له الدين والدنيا، )ورجل أعطاه هللا علماً ومل يعطه مااًل، فقال: لو كان يل من املال لعملت فيه مثل ما يعمل 
ََ فال يعرف حق هللا فيه  -يف طريق اخلري أي:-فالن  فهو معه يف األجر سواء، ورجل مل يعطه هللا علماً وأعطاه مااًل

فهو يف أسفل الدركات، ورجل مل يعطه هللا مااًل وال علماً قال: لو أن عندي مااًل لعملت فيه مثل ما يفعل فالن، فهو 
ة اخلري حلق صاحب اخلري بنيته، وصاحب نية الشر حلق صاحب معه(، فاثنان جوزاي ابلفعل واثنان ابلنية، فصاحب ني

 نية الشر بقصده وإرادته ورغبته.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 



 قضاء هللا بني عباده ابلبينة
 
 
 

قوله: )إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم، مث أوفيكم إايها(: هذه التوفية والوفاء بغري نقصان، كما قال هللا تعاىل: َوال 
[ وملاذا اإلحصاء  فاملوىل سبحانه إذا حاسب العبد من عنده بدون إحصاء وال كتابة 49َك َأَحًدا ]الكهف:َيْظِلُم رَبُّ 

[ وهو ال ينسى عمل أحد وال حيتاج إىل إقامة األدلة 64فال أحد ميلك االعرتاض عليه َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا ]مرمي:
الذي بدأ يف احلديث أواًل: )حرمت الظلم(، وعند احلساب أييت على أحد ولكن يكتبها إلقامة العدل ونفي الظلم 

[. يوم تشهد عليهم األيدي واأللسن واألرجل، 14ابلبينة: اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ]اإلسراء:
َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اَّللَُّ  [، أتنكر اي عبدي ! أمل تفعل كذا 21 الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء ]فصلت:َوقَاُلوا جِلُُلوِدِهْم ملَ َشِهْدمُتْ َعَليـْ

وكذا  فيقول: ما فعلت، فتقول اليد: ضربت وقتلت وسرقت، وتقول اللسان: اغتبت وكذبت وقلت، وكل األعضاء 
ذلك أمجع األئمة تشهد مبا عملت. وإذا كان رب العزة يقضي ابلبينة، فكيف تقضي أنت اي أيها العبد بغري بينة  ول

األربعة وغريهم على أن القاضي يف منصة احلكم ال يقضي بعلمه، فلو مشى يف الطريق ورأى زيداً يسرق بيت عمرو 
ومن الغد جيء ابلسارق بني يديه، وجاء عمرو يقول: هذا سرق بييت، فعليه أن يقول: أان اآلن يف منصة القضاء 

تضى الشهود، وإن مل أيت مل جيز له أن يقضي مبا علمه هو. ولذا جاء عن والبد من البينة؛ فإن جاء بشهوده قضى مبق
عمر رضي هللا تعاىل عنه: ) أن رجاًل اشتكى إليه يف قضية حصلت أمام عمر ، مث بعد ذلك حصلت فيها منازعة، 

تين قاضياً فائتين فجاء املدعي وقال: اي أمري املؤمنني! القضية كذا وكذا، قال: بينتك، قال: أنت تعلم، قال: إن أرد
 بشهود، وإن أردتين شاهدًا فاحتكم عند غريي واستشهد يب(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 صورة من قضاء النيب صلى هللا عليه وسلم
 
 
 

يف حديث أم سلمة رضي هللا تعاىل عنها قالت: )اختصم رجالن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف مواريث درست 
أي: مرياث قدمي؛ كان جدهم قد ترك بستاانً أو بيتاً، لكن أين معاملها  اندثرت، أين معاملها وال بينة عندمها(، 

البينات  ال توجد، فهي قضية مغلقة ليس هلا رأس وال أرجل. فقال صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق وهو 
يه أذى فجاء إليه جربيل فأخربه، الذي ال ينطق عن اهلوى، وهو الذي يبلغ من هللا أبقل شيء يف الصالة، كان يف نعل



[ .. قَاَلْت َمْن 3فخلعه يف أثناء الصالة، ومل ينتظر حىت يكمل، وحفصة فـََلمَّا نـَبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اَّللَُّ َعَلْيِه ]التحرمي:
َبَأَك َهَذا قَاَل نـَبََّأينَ اْلَعِليُم اخْلَِبرُي ]التحرمي: أي: من حيث -مون إيلن وأان بشر [، فيقول هلما. : )إنكم ختتص3أَنـْ

ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته  -القضاء، وجانب البشرية ال النبوة والرسالة؛ ألن القضاء عمل بشري وأان بشر
من اآلخر فأقضي له على حنو ما أمسع، فمن استقطعت له من حق أخيه شيئاً فإمنا أقتطع له قطعة من النار( إىل آخر 

م يقول: نزلت عن حقي ألخي وال أريد شيئاً، فكانوا متخاصمني مث صاروا متصاحلني. لكن احلديث. فكان كل منه
هنا تنبيه للحكام والقضاة: اإلنسان حينما يقع حتت أتثري العاطفة أو يقظة الضمري يكون ذا حساسية وشفافية 

نار( تنبه الضمري، وكل كأنه يرى وزهادة، فانظر إىل هؤالء بعد أن كانوا متشاحني ومتخاصمني ملا مسعوا )قطعة من ال
سعري النار وهلبها يلفح وجهه فتنحى وتباعد، لكن بعد هذا اجمللس قد يرجع إىل طبيعته وهتدأ عواطفه ويربد إحساسه 
ويرجع يتأسف، ولذا ال ينبغي للحاكم وال للقاضي أن أيخذ الشخص عند أتثري العاطفة، فقال صلى هللا عليه وسلم: 

لك؛ فارجعا واقتسما وحتراي يف القسمة واستهما، وليبح كل منكما صاحبه(. انظروا إىل النقاط: )أما وقد قلتما ذ
)ارجعوا فاعملوا قسمة، وحتروا يف القسمة، وذلك حىت ال تعود بعد أايم وشهور وسنني وتقول: اي ليتين فعلت، 

، فمن اآلن حتراي، وبعد التحري استهما واعمال قرعة، وبعد القرعة كل واحد يقول للثاين: ساحمين. يهمنا   ضحك علين
أنه يقول: )لعل أحدكم يكون أحلن حبجته من اآلخر فأقضي له على حنو ما أمسع( مع أنه لو ترك األمر إليه واجتهد 
ومل يصب احلق ألَته الوحي حااًل ألنه ال يقر على خطأ. وهذه وهللا رمحة للمسلمني، فإذا كان النيب أيتيه الوحي يف  

فالقضاة من بعده من أين أيتون ابلوحي، فوضع منهج البينة على من ادعى واليمني على من أنكر. وهنا:  كل قضية،
)أحصيها لكم(، ومبقتضى هذا اإلحصاء أنتم تشهدون عليه، فكل إنسان يقرأ كتابه وكفى بنفسه على نفسه حسيباً، 

ر يف آية الدين: ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فكل إنسان يقر على نفسه، وكما يقولون: اإلقرار سيد األدلة، وانظ
[، مل 282[، مث: َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ ]البقرة:282[ بعد ذلك: َكاِتٌب اِبْلَعْدِل ]البقرة:282فَاْكتُـُبوُه ]البقرة:

ألن كونه ميلي على الكاتب فهو إقرار منه،  يقل: الذي له احلق، بل الذي ميلل على الكاتب هو الذي عليه احلق؛
فإن كان الذي عليه احلق ضعيفاً أو سفيهاً أو ال يستطيع أن ميلي الكاتب فيملي وليه. فهذا إقرار من الويل عن موليه 

يف هذا الدين، فاإلقرار سيد األدلة. وهنا أنت تقرأ كتابك وترى عملك بنفسك، إقامة للعدل ومقتضى حترمي هللا 
 م على نفسه. )مث أوفيكم إايها(: التوفية: اجلزاء الوايف بدون نقص.الظل

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 توفية هللا حلقوق كال الفريقني ابجلنة والنار
 
 
 



فليحمد هللا( حيمد هللا على ماذا  نرد على املعتزلة بسرعة، هنا: وجد خريًا فيما  -مما عمل-وهنا: )فمن وجد خرياً 
هذا اخلري الذي وجده العبد من عمله يوم القيامة، من جانب هللا احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما  عمل وأحصاه هللا له: 

ُ ]األعراف: ِمَن اجْلَنَِّة  [ وقال: احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اأَلْرَض نـَتَـبَـوَّأُ 43ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدااَن اَّللَّ
[، فاحلمد هلل. إذًا: الفضل كله راجع هلل، ويف هناية املطاف حنمد هللا، هنا يقول بعض العلماء: 74َحْيُث َنَشاُء ]الزمر:

سبعة من الزم عليها عاش سعيدًا ومات محيداً، يقول: إذا بدأ عماًل قال: ابسم هللا، وإذا ختم عماًل قال: احلمد هلل، 
ره قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، وإذا رأى ما يعظمه قال: ال إله إال هللا، وإذا أصيب مبصيبة قال: إان وإذا رأى ما يك

هلل وإان إليه راجعون، وإذا أذنب قال: أستغفر هللا، وإذا أراد أن يفعل شيئاً قال: إن شاء هللا. وهلذا كان عبد هللا بن 
انه: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع عمر رضي هللا تعاىل عنهما يقول عند قوله سبح

[ يقول: إين ال أهتم ابإلجابة فقد وعد هبا هللا، بقدر ما أهتم أن يوفقين للدعاء، فإذا وفقين للدعاء فقد 186]البقرة:
ه، وهذه نتيجة اهلداية، إذًا: احلمد هنا راجع استجاب. إذًا: فمن وجد خرياً فليحمد هللا؛ ألن هللا الذي وفقه وهدا

[ فالعبد هو وعمله من هللا سبحانه وتعاىل. )ومن وجد غري ذلك(،  96هلل، ألنه َواَّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن ]الصافات:
(: الشر، كان يف املقابل: ومن وجد شراً فال يلومن إال نفسه، ولكن قال: )ومن وجد غري ذلك(، ومعىن )غري ذلك

ولكن كما يقول العلماء: املوىل سبحانه نزه احلديث أن يصرح فيه ابلشر، فكيف بك أنت تقع فيه إذا كان جمرد 
ذكره ال ينبغي: فمن السمو يف األدب أال تصرح بشيء مكروه، فكيف بك أن تفعله وتنغمس فيه. وملاذا خص 

الذي غلب عليه، فكما أنه أطاع نفسه يف ذاك الذنب يف  النفس  ألن نفسه هي اليت أغوته وطلبته وراودته وهواه هو
اَّللَُّ َعَلى  الليل والنهار ومل يستغفر، فلريجع على تلك النفس ابللوم، كما قال تعاىل: َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَّهُ 

ْلِبِه ]اجلاثية: يلومن إال نفسه، وكما جاء يف احلديث : )والشر ليس إليك(،  [. إذًا: فال23ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى مَسِْعِه َوقـَ
أي: ال ننسبه إىل هللا سبحانه وتعاىل تنزيهاً، وال حنتج ابلقدر على وقوعه، فإن لك االختيار ولك كل إمكانيات الفعل 

لعبد يف الصباح وعندك الطريقان، وكما تقدم: )كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها( قالوا: إذا أصبح ا
وغدا يف النهار من بيته، وجد رايتني على ابب بيته، إحدى الرايتني هي مللك من مالئكة الرمحن، واألخرى بيد 

شيطان، فإن خرج يف ظل راية امللك فهو يف طاعة هللا، وقد ابعها إىل هللا، والعكس ابلعكس. يقول بعض العلماء: 
بليس قال: أخربين عن أصناف الناس  قال: أنت وإخوانك الرسل عصمهم إن حيىي عليه السالم خرج يوماً فلقيه إ

هللا منا، فاسرتاحوا منا واسرتحنا منهم، وقسم هم يف أيدينا كالكرة يف يدي الصيب نلعب هبم كيف شئنا، وقد أراحوان 
ي وحنملهم عليها، من أنفسهم، وقسم مل نيأس منهم ومل نرتكهم قال: من  قال: قوم جنلب عليهم ونوقعهم يف املعاص

فإذا ابلواحد ينتبه يف حلظة فيستغفر هللا فيغفر له، فكل الذي بنيناه يهدمه، فنرجع مرة أخرى؛ فلم نيأس منهم، ومل 
نطمع فيهم، ومل نسرتح منهم(. إذًا: )ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(؛ ألهنا هي اليت محلته على تلك 

ذي يدعوه ليل هنار ليستغفر فيغفر له. وهكذا أيها اإلخوة! يف هذا احلديث بدأ الطريقة وأبعدته عن منهج هللا ال
سبحانه وتعاىل ابلتحذير عن أعظم ذنب أو أخطر مسلك وهو الظلم، وانتهى ابلتحذير والتهديد أبن كل ما عملته 

ا اإلحصاء أكثر ما حيصى وتلقى هللا سبحانه وتعاىل على ما قدمت، إال أن هناك جوانب يذكرها العلماء: أبن هذ
يكون للخري، ولذلك قال: )أحصيها لكم( ألن ما كان عليكم قد ميحى فال يكون موجوداً يوم القيامة، خبالف اخلري 
فإنه ابق حمفوظ كله. وهناك تكون املقاصة ابألعمال واحلسنات والسيئات على ما أييت ابحلديث الذي بعد هذا، 

يه وسلم فيه سعة فضل هللا تبارك وتعاىل على العبد، وهو حديث الرجل الذي وحديث البطاقة الذي بنين صلى هللا عل
جيء به وله سجالت من السيئات قد رجحت بكفة ميزانه وأيقن يف نفسه أنه هالك، فقال هللا سبحانه: )أنظروا 



بطاقة بتلك عبدي، فإن لك عندان أمانة، فيؤتى ببطاقة، يقول: هذه أمانتك عندان، فيقول: رب وما تفعل تلك ال
السجالت(. وماذا يف تلك البطاقة  فإذا فيها )ال إله إال هللا حممد رسول هللا(، فتوضع يف كفة احلسنات فتثقل هبا 

وتطيش كفة السيئات، فهذه مما أحصاه هللا للعبد، وقد ال يدركه، ولكن كما يقول العلماء: يف حديث: )من كان آخر  
ل اجلنة( ، واألحاديث اليت تقيد هذا: )إال حبقها( وحقها: العمل أبركان اإلسالم، كالمه من الدنيا ال إله إال هللا دخ

أو امتثال األوامر واجتناب النواهي. وهللا أسأل أن يعاملنا بلطفه وإحسانه وفضله، إنه جواد كرمي، وصلى هللا وسلم 
 ....وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، وابهلل تعاىل التوفيق. ..

 
 

 [1احلديث اخلامس والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )ذهب أهل الدثور ابألجور...(
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: قال 
 ًَ من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا للنيب  املصنف رمحه هللا: ] عن أيب ذر رضي هللا عنه: )أن انسَا

صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا! ذهب أهل الدثور ابألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون 
بفضول أمواهلم، قال: أو ليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون  إن بكل تسبيحه صدقة، وكل تكبريه صدقة، وكل 

قة، وكل هتليلة صدقة، وأمر مبعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا: اي حتميدة صد
رسول هللا! أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر ! قال: أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر  فكذلك إذا 

عن أيب ذر رضي هللا تعاىل عنه، وتقدمت  وضعها يف احلالل كان له أجر( رواه مسلم [. هذا احلديث النبوي الشريف
إشارة إىل ترمجة أيب ذر يف ذاته وشخصه ومنهجه يف حياته، وهنا يقول أبو ذر رضي هللا تعاىل عنه: )إن انساً من 
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم جاءوا فقالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا! ذهب أهل الدثور 

كيف ذاك  قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أمواهلم، وال مال لنا ابألجور، قال: و 
..( إىل آخر احلديث. يف مستهل هذا احلديث: )أن انساً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم(، ويف بعض 

يه وسلم رغبًة يف اخلري وغبطًة الرواايت: )من فقراء املهاجرين أو األنصار(؛ قوم جاءوا إىل رسول هللا صلى هللا عل
إلخواهنم، رءوا بعض املسلمني يتساوون معهم يف العبادات البدنية من صالة وصيام، وهذا الكل فيه سواء، ولكن هللا 
امنت على بعٍض آخر بسعة يف الرزق ووفرة يف املال يفيض عن نفقاهتم، )وهلم فضل أموال يتصدقون هبا(، وهؤالء 

 .ليس هلم أموال......
 
 



 
 الفرق بني الغبطة واحلسد

 
 
 

يبحث العلماء يف الفرق بني الغبطة واحلسد، فالغبطة حممودة، وهي جمال للمنافسة يف اخلري، وهي: أن تتمىن لك مثل 
ما لغريك مع بقاء نعمة الغري عليه، أما احلسد: فهو متين زوال نعمة الغري ولو مل أتت إليك، ولذا يقولون: احلاسد 

َيا حيارب ربه؛  نـْ نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم يف احْلََياِة الدُّ ألنه مل يرض بقسمة هللا يف خلقه، وهللا تعاىل يقول: حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
[ ، واحلسد حيمل العبد على أن حيتقر أخاه؛ ألنه ما متين زوال تلك النعمة عنه إال ألنه احتقره 32]الزخرف:

ويقولون: أول معصية وقعت إمنا هي احلسد الذي جر إىل االزدراء،  واستصغره مع تلك النعمة واستكثرها عليه،
واالزدراء من الناحية األخرى أنتج كربًا، والكرب أدى إىل املعصية، واملعصية طردت من رمحة هللا، وذلك يف خلق آدم 

يننِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: فعندما أراد هللا سبحانه وتعاىل خلق آدم قال للمالئكة: إِ 
َماَء َوحَنُْن 31َخِليَفًة ]البقرة: [، فقالوا على سبيل االستفسار واالستيضاح: َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِن

[، ويف النهاية: اْسُجُدوا 31اَء ُكلََّها ]البقرة:ُنَسبِنُح حبَْمِدَك َونـَُقدِنُس َلَك قَاَل ِإيننِ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمون َوَعلََّم آَدَم اأَلمسَْ 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر 34آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأىَب َواْسَتْكبَـَر ]البقرة: [، مث بنين موجب االستكبار فقال: َأاَن َخيـْ

ية على آدم. إذًا: حسد آدم على ما أنعم هللا عليه: [، ادعى لنفسه األفضلية واخلري 12َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي ]األعراف:
أن خلقه بيده سبحانه، مث كرمه ونفخ فيه من روحه، مث أمر املالئكة أن تسجد له، فكل تلك نعٌم متضافرة على آدم، 

ه وإبليس استكثر هذا عليه، فهو يراه وهو يعجن يف الطني، مث يراه يسوى من صلصال، مث يراه ينفخ فيه، وبني يدي
متت خلقه آدم، فاستصغر آدم واستعظم نفسه، فتكرب وجره الكرب إىل االمتناع عن السجود ألمر هللا، وإن كان 
السجود حتيًة آلدم إال أنه أبمر من هللا، فهو طاعة هلل وإن توجه آلدم أو لغريه، وهللا ال أيمر أحدًا أن يسجد ألحد 

جد أبوا يوسف وإخوته له تكرمياً وحتيًة. يهمنا أن إبليس حسد عبادة، وقد كان السجود يف بعض األمم حتية كما س
آدم، وملا حسده ازدراه، وملا ازدراه تكرب عليه، وملا تكرب عليه امتنع من امتثال أمر هللا، فوقعت املعصية، فكانت 

لنعمة على من هي عنده، عياذًا ابهلل! ولكن الغبطة ليست احتقارًا للمنعم عليه، وال استكثارًا ل-النتيجة البعد والطرد 
ولكن طمع يف فضل هللا أن يعطيه مثلما أعطى اآلخرين، وال حرج على أحد يف فضل هللا، وال مينع أي إنسان من أن 

 يرجو فضل هللا، فالذي أعطى زيدًا يعطي عمرًا، ولكن حينما يكون القلب سليماً.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أنواع العبادات



 
 
 

إخواهنم من املهاجرين واألنصار قد تساووا معهم يف العبادات، فإذا نودي: حي على الصالة  هؤالء الفقراء رءوا أن
حي على الفالح كانوا معهم سواء، بل لعل الفقراء يسبقوهنم إىل الصف األول؛ ألنه ليس عندهم ما يشغلهم، 

عبادة مالية، وعبادة جتمع تنقسم إىل قسمني: عبادة بدنية، و  -كما يقول الفقهاء-والصوم كذلك، لكن العبادة 
األمرين وهي احلج؛ فالعبادة املالية مرتتبة على وجود املال، فغبطوا أصحاب األموال، وقالوا: )ذهب أهل الدثور( 
والدثور: مجع دثر، أي: أهل األموال، ذهبوا ابألجر كله. )قال: وكيف ذلك ( قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون  

يتصدقون هبا(، وإذا تصدقوا بفضل أمواهلم حازوا على الدرجات العلى يف اجلنة، وحنن كما نصوم، وهلم فضل أموال 
 ما حصلنا معهم على شيء.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرق بني النيب والرسول
 
 
 

هذا احلديث يعطينا صورة ملا كان عليه السلف الصاحل من املسارعة واملسابقة إىل اخلري، وما عجزوا عنه يطلبون 
اءوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا: )اي رسول هللا!( الحظوا جاءوا إىل من  إىل النيب، فقالوا: اي رسول! بدله، ج

ومل يقولوا: اي نيب هللا! وجند أن العلماء يقفون طوياًل عند الفرق بني النيب والرسول. بعض العلماء اختصر وقال: النيب 
ول أخص، فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوالً، فكم من األنبياء مل يرسلوا، والرسول سواء، إال أن النيب أعم والرس

وال نعلم عنهم شيئاً  ولكن مل يرسل رسول إىل أمة إال وقد نبئ! ويقال: النيب والنيبء كما يقرؤها ورش، فالنيُب 
كان ينبو نبوًا إذا ارتفع، والنيبء ابلتسهيل، والنيبء ابهلمز، وقالوا: النيُب ابلتسهيل من النبوة واالرتفاع، تقول: نبا امل

من النبأ، وكالمها صحيح، فالنيب مأخوذ من النبوة واالرتفاع فهو يف القمة والرفعة على األمة كلها، ومن النبأ فهو قد 
جاء ابلنبأ العظيم من هللا رب العاملني، فكال املعنيني صحيح. أما الرسول فيقول بعض العلماء يف مصطلح احلديث: 

من نبئ ومل يؤمر بتبليغ غريه، يعين: إرساله يف نفسه، والرسول من أمر بدعوة غريه؛ ألن رسول تقتضي رسالة من  النيب
مرِسل إىل مرَسل إليه، فيكون الرسول عمله متعٍد ملن أرسل إليهم، فهناك مرسل وهو هللا سبحانه، وهناك رسول وهو 

به، وهناك من أرسل إليهم وهم األمة، والرسالة قد تكون الذي كان نبياً، وهناك رسالة وهي الكتاب الذي جاء 
وكان النيب يبعث  -وذكر منها-خاصة وقد تكون عامة، كما جاء يف احلديث: )أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي 



لقومه خاصة، وبعثت إىل الناس كافة(. وبعضهم يقول: النيب من جاء بتجديد دعوة نيب أو رسول قبله ومل أيت جبديد 
 التشريعات، وإمنا جاء جيدد دعوة رسول قبله. من

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ذكر النبوة والرسالة يف سورة احلجرات
 
 
 

ُموا بـَنْيَ يََدِي اَّللَِّ َوَرُسولِِه َواتَـّقُ  وا اَّللََّ يف أول سورة احلجرات جند قوله سبحانه: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِن
[، )ال 2ية اليت بعدها: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبن ]احلجرات:[، ويف اآل1]احلجرات:

ُموا بـَنْيَ َيَدِي اَّللَِّ َوَرُسوِلِه(، )ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبِن(؛ فالسورة مجعت بني الوص فني، وقدمت تـَُقدِن
لرسالة وجاءت بوصف النبوة، ولكن مع الرسالة: )ال تقدموا(، أي: ال تتقدموا ابلتشريع واالبتداع واالخرتاع، وصف ا

ولكن كونوا وراء رسول هللا، إذاً: هو رسول يف التشريع وفيما جاء به عن هللا؛ فال تتقدموا عليه يف رسالته. إذاً: 
عليه واتقوا هللا، وجعلها مع حق هللا: )ال تـَُقدِنُموا بـَنْيَ َيَدِي اَّللَِّ الرسول جاء برسالة وكونوا تبعاً له، وال تتقدموا 

َوَرُسوِلِه(؛ ألن الرسول مبلغ عن هللا، واملتقدم على السنة متقدم على هللا، كأنه ابتدع من نفسه: َأْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا 
ُ ]الش يِن َما مَلْ أيََْذْن بِِه اَّللَّ [. مث جاء يف شخصية حممد بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه يف 21ورى:هَلُْم ِمَن الدِن

تكرميه يف ذاته فقال: )ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبِن(، وهنا أدب شخصي وتكرمي ذايت، أما هناك فكان 
قال: ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبِن َوال احرتام رسالة وتبليغ عن هللا، إذًا: الرسالة عن هللا، والنبوة يف ذاته، ف

ُتْم ال َتْشُعُروَن ]احلجرات: [ . مث رجع مرة أخرى 2جَتَْهُروا َلُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن حَتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـْ
[، فيبني أن التكرمي 3َرُسوِل اَّللَِّ ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَُّ قـُُلوبـَُهْم ]احلجرات: فقال: ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم ِعْندَ 

واألدب ألي شيء  ألن هذا النيب هو رسول هللا إليهم. وأحسن ما قيل يف ذلك: إن النيب من جاء على َسَنن نيب 
لتفسري يقولون: إن الرسول صلى هللا عليه وسلم نبئ قبله، والرسول من جاء برسالة جديدة لقوم جدد. وجند علماء ا

ْكَرُم * الَِّذي بسورة اقرأ، وأرسل بسورة املدثر: اقْـَرْأ اِبْسِم رَبِنَك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق * اقْـَرْأ َورَبَُّك األَ 
وهللا تعاىل -[، فقالوا: هذه ليس فيها تبليغ لغريه، ولكن يبدو 5-1ق:َعلََّم اِبْلَقَلِم * َعلََّم اإِلنَساَن َما مَلْ يـَْعَلْم ]العل

[، فهو سيقرأ قرآانً، 1أنه أرسل من أول وهلة بسورة اقرأ، ملاذا  ألنه قال: اقْـَرْأ اِبْسِم رَبِنَك الَِّذي َخَلَق ]العلق: -أعلم
َلِة اْلَقْدِر ]القدر:لكن ملن ! ولذا جاء بعده مباشرة يف ترتيب املصحف بعد سورة اقرأ: ِإانَّ  [، أنزلنا 1 أَنَزْلَناُه يف لَيـْ

َلٍة ُمَبارََكٍة ]الدخان: [ ، َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن 1ماذا  حم َواْلِكَتاِب اْلُمِبنِي ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف لَيـْ
رأ القرآن، والقرآن إمنا هو للناس كافة. إذًا: فقد نَبء [ )أنزلناه( يعين: أنزلنا القرآن، )اقرأ( يعين: اق185]البقرة:



وأرسل أبول الوحي. والذي يهمنا يف هذا احلديث تلك املغايرة يف األلفاظ، وإن كان من كالم الراوي وليس من كالم 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: )جاء رجال إىل النيب فقالوا: اي رسول هللا(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حكم رواية احلديث ابملعىن
 
 
 

جاء عنه صلى هللا عليه وسلم ما متسك به بعض العلماء من ضرورة ذكر احلديث بلفظه دون معناه، واجلمهور على 
جواز رواية احلديث ابملعىن ملن يعلم املعىن وال يغريه، خبالف القرآن؛ ففي حديث الرجل الذي علمه النيب صلى هللا 

وفيه: )قل: وبنبيك الذي أرسلت، فقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: ال، قل: بنبيك  عليه وسلم دعاء النوم،
الذي أرسلت( ، فرده النيب صلى هللا عليه وسلم ليلتزم ابللفظ: )وبنبيك الذي أرسلت(. ومما ينبه عليه العلماء: أنه 

وهذا مبحث أصويل عند علماء مصطلح  إذا ورد اللفظ يف احلديث فاألوىل احملافظة عليه، وإال فكالمها يؤدي املعىن،
 احلديث، وذكران منه ما يلفت النظر، واحلمد هلل.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 دقة التوجيهات النبوية للفوز ابألجر من هللا
 
 
 

)قالوا: اي رسول هللا! ذهب أهل الدثور ابألجور، قال: وما ذاك  قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، 
راد ابلصدقة هنا: صدقة التطوع، وتشمل الزكاة ضمناً، ولكنهم غبطوهم على صدقة التطوع، فلما ويتصدقون(، امل

مسع ذلك منهم صلى هللا عليه وسلم، وعرف أن هذا يثري اهلمة عند املسلم، وجيعله يتطلع إىل مثل ذلك، وهذا من 



ى املال ليتصدق، ولكن أرشدهم إىل حقه، وفضل هللا عظيم، فأرشدهم ال إىل طريقة لوفرة وكثرة العمل ليحصل عل
طريق آخر؛ ألن كسب املال ليس ابجلهد وال بوفرة العمل؛ ألن املوىل سبحانه قال: َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة 

َها يَ  َها يـَتَِّكُئوَن * جَلََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّمْحَِن لِبُـُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـْ َوااًب َوُسُررًا َعَليـْ ْظَهُروَن * ولِبُـُيوهِتِْم أَبـْ
َيا ]الزخرف: نـْ [ ، فزخارف الدنيا ليست مقياساً، فسيد اخللق صلى 35-33َوزُْخُرفًا َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

عند يهودي! وكأنه يقول لكم: إن الدنيا مبا فيها ليست هللا عليه وسلم خرج من الدنيا ودرعه مرهون يف صاع شعري 
هي املقياس؛ وهلذا يقول العلماء: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم الوجوب إال به فليس بواجب )ما 

ىل ال يتم الواجب(، أي: الذي وجب ابلفعل، وما ال يتم الوجوب، أي: الذي مل جيب حىت اآلن، وحيتاج يف وجوبه إ
شيء آخر؛ فالصالة وجبت، لكن ال تتم الصالة، وال يؤدى هذا الواجب الثابت إال ابلطهارة، فهل تصح صالة 
بدون طهارة  ال، فال ميكن إلنسان أن يؤدي الصالة حىت حيصل على الطهارة، فالصالة متوقفة على حصول 

ال به؛ شخص فقري وال جتب الزكاة عليه إال الطهارة، والصالة واجبة، فتكون الطهارة واجبة؛ ألن الواجب ال يتم إ
بكسب املال، فإذا اكتسب املال وجبت عليه الزكاة، وشخص مل ميتلك زكاة فال وجوب عليه، فهل نقول: عليك أن 
تعمل لتكتسب املال لتجب عليك الزكاة  ال، فما ال يتم الواجب املستقر إال به فهو واجب؛ ألن الوجوب مستقر، 

ب إال به فليس بواجب؛ ألن هللا ال يكلف نفساً إال وسعها. فهؤالء مل جيدوا مااًل؛ ومل جتب عليهم وما ال يتم الوجو 
زكاة، ومل يطالبوا ابلصدقة، فليس بواجب عليهم أن يسعوا ويعملوا ويكتسبوا ليتوافر عندهم نصاب لتجب عليهم 

والكسب وعلى التصدق؛ فوجههم إىل  الزكاة؛ ولذا مل يوجههم للعمل والكسب، مع أن اإلسالم حيث على العمل
عملة أخرى سهلة غري صعبة، متشي يف مجيع األسواق الدنيوية واألخروية، العملة اليت تتداول يف مجيع الدول العاملية 

ثالثة أقسام: عملة حملية إذا خرجت من حدودها ال قيمة هلا، وعملة عاملية هلا رصيد مائتني يف املائة يف البنك 
ملة احمللية هي اليت ال رصيد هلا، الدولة أنزلتها يف األسواق من أجل أن تسكت الناس ومتشي معهم، الدويل، والع

والعملة اليت هلا رصيد مائة يف املائة فقط أو أقل من مائة يف املائة متشي، ولكن بعض الدول اليت هلا تعاهد وصلة مع 
سب ضماهنا عند البنك الدويل؛ فهذه هي العملة اجلديدة تلك الدولة اليت أصدرهتا تتأثر عملتها زايدة ونقصاانً حب

اليت وجههم إليها النيب صلى هللا عليه وسلم حىت تعوضهم عما فاهتم. مث قال هلم: )أال أدلكم على شيء تدركون به 
من سبقكم، وتسبقون به من وراءكم، إال من عمل مبثل عملكم (، عندما يقول هلم: أدلكم على شيء تلحقون به من 

سبقكم، ماذا يريدون أكثر من هذا ! قالوا: نعم، قال: )تسبحون دبر كل صالة(، وصالة هنا نكرة تعم مجيع 
الصلوات املفروضة، ولكن ما دام يف أعقاب الصالة فتكون لصالة معينة ال على اإلطالق، فبعد الصلوات اخلمس 

ربون ثالاثً وثالثني، ومتام املائة ال إله إال هللا وحده ال املكتوبة: )تسبحون ثالاثً وثالثني، وحتمدون ثالاثً وثالثني، وتك
شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير(، وتسبحون حتمدون هتللون، يقول العلماء: هذا من ابب 

إال ابهلل،  النحت، سبنح مبعىن قال: سبحان هللا، محند قال: احلمد هلل، كربن قال: هللا أكرب، حوقل قال: ال حول وال قوة
اسرتجع قال: إان هلل وإان إليه راجعون، هذه ألفاظ منحوتة، تدل بلفظ على مجلة. فرح هؤالء مبا وجدوا من عملة 

جديدة ورصيد كبري جداً، ورجعوا فرحني بذلك، وحينما مسع األغنياء بعطاء رسول هللا إلخواهنم هل قالوا: هذا خاص 
هم  ومسع األغنياء مبا أعطى رسول هللا إلخواهنم ففعلوا مثلهم، فعاد أولئك ابلفقراء، أم دخلوا معهم واقتحموا علي

[، هذا فضل هللا، 54الفقراء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم: َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ]املائدة:
أيضاً يف العبادة: بدنية، فعلية، قولية، واملال هو  إن كان الذكر فهو عم اجلميع، وال راجع للمال  ألهنم اآلن تساووا

 املتفاضل بينهم، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 عالقة الذكر ابلتوحيد
 
 
 

نرجع إىل هذا احلديث من جهتني: اجلهة األوىل: تلك األلفاظ اخلاصة مبعانيها. اجلهة الثانية: هذا املنهج، وهذه 
ه هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طائفة من الناس، ودخلت معها غريها. أما قوله صلى هللا عليه الطريقة اليت وج

وسلم: تسبحون، أي: تقولون: سبحان هللا، ومجع بني سبحان هللا واحلمد هلل وهللا أكرب، وتقدم قريباً حديث أيب مالك 
ميان، وسبحان هللا متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل األشعري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الطهور شطر اإل

متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض(. إذاً: تسبحون وحتمدون، وهناك بنين لنا النووي : أن سبحان هللا ثواهبا وحدها 
على اللسان،  ميأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل متأل ما بني السماء واألرض، ويف احلديث: )كلمتان خفيفتان

ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم(. يقول العلماء يف هذين اللفظني: 
)سبحان هللا واحلمد هلل(: مها مجاع تنزيه املوىل سبحانه وتوحيده، ومجعا غاية خلق البشر؛ ألن الغاية من خلق البشر 

[ وسر العبادة يف تنزيه املوىل سبحانه، 56َلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ]الذارايت:هي كما قال هللا: َوَما خَ 
وتوحيده يف الربوبية، واأللوهية، واألمساء والصفات. وتوحيد الربوبية: اإلقرار هلل ابلربوبية للعامل، وهذا هو الذي تقر 

يد األلوهية: هو إفراد املوىل ابلعبادة؛ ألنه ما دام أنه رب العاملني، به يف كل ركعة عندما تقرأ: )رب العاملني(. وتوح
وأنت فرد من العاملني خملوق هلل، مرزوق منه حتت رعايته، فهو الذي يستحق العبادة، وال حيق لك أن تصرفها لغريه؛ 

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ يِن [ . وتوحيد األمساء و 5ولذا تقول: ِإايَّ الصفات يف: الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * َماِلِك يـَْوِم الدِن
[ . فالتسبيح تنزيه املوىل عن كل نقص، والتحميد إثبات صفات اجلالل والكمال هلل؛ ولذا يقولون: 4-3]الفاحتة:

ملأذون واآلذن  مادة اللغة العربية أول ما توضع توضع للمحسوس مث تنتقل للمعنوي، مثاًل: لو مسعنا األذان واإلذن وا
كلها راجعة حلاسة األذن؛ ألن املؤذن يلقي الكلمات يف أذنك، واآلذن يعلمك إبذن اآلذن، واملأذون ألقيت يف أذنه 
أنه أذن له وكل هذا راجع هلذه املادة، واملعاين كثرية يف هذا. فقوله: سبحان، يقول علماء الصرف: سبحان على وزن 

، ويزاد يف امليزان بقدر ما يزاد يف املوزون: فسبحان على وزن فعالن، إذًا: سبحان فعالن، وأصل امليزان الصريف: فعل
من سبح، وزيد األلف والنون فكانت على وزن فعالن، إذًا: املبدأ األساسي يف مادة سبحان هي: السني، والباء، 

نها من أسر ومجاعات. فإذا واحلاء، سبح، مثل: غفر، تقول: غفران. قالوا: وهذا يظهر قوة اللغة وترابطها وتكوي
وجدت املادة تتفرع وتتعدد يف مسميات، فاعلم أن كل مشتقات تلك الكلمة بينها صلة رحم، فمثاًل: سبح، ما معىن 
السباحة  أن يعوم يف املاء، ومىت يعوم يف املاء  إذا كان املاء غزيرًا، وملاذا يسبح يف الغزير  لينجو من الغرق، فكذلك 



إما لينجو من مهلكة عدم تنزيه هللا أو من ورطة تشبيه أو نقص هلل، أو يسبنح هللا كأنه يبعد هللا الذي يسبح هللا 
 وجينبه من كل ما ال يليق جبالله عز وجل. وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد.

 
 
 

 [2احلديث اخلامس والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 مهالذكر.. أنواعه وأقسا
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبيه حممد األمني وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد: فقد ورد يف دبر الصلوات أذكار عديدة ال يتعارض بعضها مع 

ا، فمما جاء يف دبر كل صالة: )من قرأ آية الكرسي بعد كل بعض، كما أن بعض الصلوات خصت أبذكار خمتصة هب
صالة مكتوبة مل مينعه من اجلنة إال املوت( . ويف وصية النيب صلى هللا عليه وسلم لـمعاذ : )اي معاذ ! إين أحبك، 

بر كل فقال معاذ : والذي بعثك ابحلق اي رسول هللا! إين ألحبك، فقال صلى هللا عليه وسلم: أوصيك أن تقول د
صالة: اللهم! أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( . وجاء يف خصوص املغرب والصبح: )اللهم أجرين من 

النار سبع مرات( ، وجاء يف خصوص التسبيح والتحميد والتكبري املذكور هنا: )من قاهلا غفرت له ذنوبه، ولو كانت 
 مثل زبد البحر(.......

 
 
 

 فضل الذكر ومب يكون 
 
 
 

ابب واسع، والذي يهمنا يف حديث الباب أن النيب صلى هللا عليه وسلم  -كما يقول النووي وغريه-ألذكار وابب ا
أرشد الفقراء إىل ما يدركوا به األغنياء من ذكر هللا، ويف هذا تنبيه لفضل الذكر والدعاء، وخاصة عقب الصلوات، 

لذكر عبادة مجيع الكائنات من إنس وجن وملك ومجاد وبعض العلماء قال: الذكر أعم العمومات يف العبادة، بل إن ا
[، وهو عبادة غري مؤقتة، ومجيع العبادات تكاد 44ونبات وحيوان وطري: َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِنُح حبَْمِدِه ]اإلسراء:

[، والصيام: َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه 103تكون مؤقتة: ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب َمْوُقوًَت ]النساء:



[، والزكاة عند رأس احلول، أما الذكر فقد بنين 197[، واحلج: احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت ]البقرة:185اْلُقْرآُن ]البقرة:
[ ، وقال: َأِقِم الصَّالَة 191ُنوهِبِْم ]آل عمران:سبحانه صفة عباده املؤمنني: الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى جُ 

[ ، َفُسْبَحاَن اَّللَِّ ِحنَي 78ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا ]اإلسراء:
َترة يكون ابللسان، وَترة يكون ابلقلب، وهو التفكر يف [ . وذكر هللا سبحانه 17متُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحوَن ]الروم:

ملكوت السماوات واألرض، وإذا نظران إىل عالقة ذكر هللا آبايته سبحانه جند ما يلفت النظر يف تلك اآلية الكرمية: 
وخطاب  )َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك(، يقول علماء األصول: إن خطاب هللا للعباد ينقسم إىل قسمني: خطاب تكليف،

[.. ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم 43وضع، فخطاب التكليف هو الذي فيه أمر بفعل: َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ]البقرة:
النـَّْفَس [.. ال تـَْقتُـُلوا 32[.. ال تـَْقَربُوا الزِنىَن ]اإلسراء:97[.. َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت ]آل عمران:183]البقرة:

[.. كل هذه من ابب خطاب التكليف أمرًا أو هنياً. أما خطاب الوضع: فهو بيان إما لشرط أو لسبب 33]اإلسراء:
[ مىت نصوم  َشْهُر 183أو لزمن، إليقاع ذلك الواجب الذي كلف به العباد، فمثالً: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم ]البقرة:

[، َوَأِقيُموا 197[ مىت حنج  َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت ]البقرة:97َعَلى النَّاِس ِحجُّ ]آل عمران: [، َوَّلِلَِّ 185رََمَضاَن ]البقرة:
[، وقوله تعاىل:َ َأِقِم الصَّالَة 78[ مىت نقيمها  )) لُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل ((]اإلسراء:110الصَّالَة ]البقرة:

قيمت إال لذكر هللا، وكذلك قال يف احلج بعد قضاء املناسك: فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن [، فكأن الصالة ما أ14ِلذِْكِري ]طه:
 [.198َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم ]البقرة:

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 التفكر يف الكون من ذكر هلل
 
 
 

حتديد أوقات الصلوات يربطنا ابلقدرة اإلهلية، ويربط العبادات كلها إمنا وجدت لذكر هللا، فنجد خطاب الوضع يف 
العبد بربه يف حياته، ورزقه، ومماته، وكل شئونه، وإذا نظران إىل هذه اآلية الكرمية اليت تثري النظر والتفكري والتذكر 

(، واحلال أن الصالة تقام آبايت القدرة الباهرة، وعند كل آية تستخلص منك ذكراً هلل: )َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ 
لذكر هللا، ودلوك الشمس على التحقيق هو زواهلا عن كبد السماء، )ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل( الغسق الظالم، )َوقـُْرآَن اْلَفْجِر( 
الفجر: انفجار نور النهار من ظالم الليل، فهذه احلركة الكونية آية، تبدأ الشمس من مشرقها والظل يف مغرهبا، فإذا 

توت يف كبد السماء زالت إىل املغرب، وهي تسري بسري لطيف ال يدركه البصر، وهذه آية من املوىل سبحانه، اس
فيتحول الظل من غرب إىل شرق، وال تزال أتخذ يف الدنو إىل مغيبها حىت تتضيف إىل الغروب فيعرتيها االصفرار 

غسق الليل، فتتغري حركة الكون من سعي وحياة إىل واالمحرار، مث تغيب جارنة معها ضوء النهار عن الكون ويعقبها 



[، ويتغري حال الكون من ضوء ساطع إىل 11-10سكون وهدوء: َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا * َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاًشا ]النبأ:
  ومن الذي ليل غاسق، من الذي أذهب الشمس  ومن الذي حركها  ومن الذي كسا هذا العامل كله هبذا الظالم

يعيدها مرة أخرى من املشرق  ومن الذي جيعل الضوء ينفجر من ظالم الليل، ويبدأ الضوء شيئاً فشيئاً حىت تشرق 
الشمس وينتشر الضوء فيعم العامل كله  هذا املسجد كم فيه من مئات اللمبات! وهل تغين عن الشمس ! انظر إىل 

ن الشمس خارج املسجد، كم فيه من قوة اإلضاءة! والعامل كله ضحى النهار يف هذا املكان الذي أنت فيه، مع أ
جبباله وحباره وصحاريه ووداينه كلها يغمرها هذا الضوء، فإذا غربت الشمس احنسر هذا الضوء، وجاء مكانه الظالم، 

مس آايت، فهذا ذكر ابلقلب وهذا ذكر ابللسان، فإذا كنت يف فالة من األرض، وكنت يف وضح النهار ورأيت الش
قد بدأت، مث إذا هبا تصل إىل منتصف السماء وأنت ال ترى حركتها، كعقرب الساعة يف يدك يتحرك ويدور وأنت ال 

ترى حركته؛ ألهنا حركة لطيفة تدق عن إدراك البصر، وهكذا الشمس فإذا هبا يف برهة وحلظة تتحول إىل جهة 
بت وأكربت خالق هذا الكون! فإذا أتملتها وَتبعت الغرب، ويتحول وضع النهار كله، فإذا رأيت هذه اآلية استعج

النظر معها، حىت إذا تضيفت للمغيب واختفى ذاك الضوء األبيض الساطع، وتلون بقريب من الصفرة، مث إذا بقرص 
الشمس مييل إىل االمحرار، مث إذا هبا تغيب يف األفق، أنت بفكرك تسبح وتتساءل: من وراء هذه احلركة  وإذا كنت 

غراق الفكر يف هذه احلالة تستيقظ على نداء املؤذن: هللا أكرب. يقول يل بعض الدعاة إىل هللا: إنه كان يعرف يف است
شخصاً من كبار الشخصيات املسيحية، وكان متعصباً للمسيحية، وكان كاتباً وشاعرًا أديباً، ويف ذات ليلة جلس يف 

ذا خيال جمنح، فإذا به يستغرق يف تلك النظرة ويسبح بفكره  الشرفة يتابع النجوم، وينظر إليها نظرة أديب أو شاعر
يف هذا الكون، وبينما هو يف عمق تفكريه انبثق ضوء الفجر، وإذا به يصحو ويفيق على كلمة املؤذن: هللا أكرب، 

يومه مبهوَتً فينطقها مع املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب، حىت أتى إىل الشهادتني فنطق: أشهد أن حممداً رسول هللا، فظل 
ومدهوشاً، مث جاء املساء وجلس يف مكانه، ورأى الشمس تتضيف إىل املغيب، فأخذ يسبح ويتفكر يف ماٍض عجيب 
ومستقبل غريب، وبينما هو يف هذا التفكري العميق يستيقظ على صوت املؤذن للمغرب: هللا أكرب هللا أكرب، فيتابعه 

 إسالمه! يف األذان، وينزل حااًل إىل املسجد، ويعلن
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الذكر غذاء للروح
 
 
 

[، حقاً إن ذكر هللا هو غذاء العبد، وخاصة لطالب العلم، ويذكرون عن اإلمام 14قال هللا: َأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري ]طه:
ينصرف، ابن تيمية رمحه هللا: أنه كان يصلي الصبح وجيلس يف مكانه يذكر هللا حىت تشرق الشمس ويصلي ركعتني و 



فقالوا له يف ذلك مع علمه وحبثه واشتغاله فيقول: هذه اجللسة هي غذائي طول يومي! وكان أمحد رمحه هللا يقول: 
ْلِقي َعَلْيَك قـَْواًل ثَِقياًل * ِإنَّ اَنِشَئَة اللَّْيِل  ِهَي َأَشدُّ عجبت لطالب علم ال ورد له يف الليل! ويكفي قوله سبحانه: ِإانَّ َسنـُ

[. مث إننا جند أن اإلسالم بتعاليمه ومنهجه ينظم ذكر 7-5َوَأقْـَوُم ِقياًل * ِإنَّ َلَك يف اَلنـََّهاِر َسْبًحا َطوِياًل ]املزمل:َوْطًئا 
هللا عند املؤمن يف كل حركاته، وجيعل حياته فعاًل حتت هذا املنهج اإلهلي الكرمي. إذا نظران إىل ما كانت عليه األمم 

هود قد غلبت عليهم املادة، وغفلوا عن ذكر هللا حىت كانوا كما قال هللا: قَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد املاضية؛ جند أن الي
[ ، وجند النصارى قد اخرتعوا رهبانية ابتدعوها، لكن مل يستطيعوا أن 74َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ]البقرة:

بها؛ ألهنا زادت عن حد طاقة اإلنسان، فكل منهما فشل يف طريقه، مث جاء اإلسالم حيافظوا عليها، وال أن يؤدوا واج
 فراعى ظروف اإلنسان من مادة وروح، فتأيت يف سورة اجلمعة يف قوله سبحانه: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالةِ 

[، والسعي إىل ذكر هللا هو غذاء الروح، والبيع هو مادة 9َوَذُروا اْلبَـْيَع ]اجلمعة: ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ 
احلياة يف الكسب املادي، فأنت تعمل، فحينما ينادى للصالة أجبت داعي هللا، وجئت لذكر هللا، فَِإَذا ُقِضَيِت 

[، يبتغي من فضل 10اذُْكُروا اَّللََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ]اجلمعة:الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ وَ 
هللا، وال جيلس مبسبحته يف مكانه، وال جيلس يف واٍد يذكر هللا فقط، بل ينتشر يف األرض ليطلب ويبتغي من فضل هللا 

فإذا انتشروا يف األرض، ورجع الزارع إىل  أبسباب الرزق واملعيشة، ومع ذلك فهو يذكر هللا بلسانه، وبقلبه، ومبعاملته،
مزرعته، فحرث األرض ووضع البذر، وقال: ابسم هللا اللهم! أنبتها وارزقين مثرهتا، وإذا رجع التاجر إىل متجره، وجاء 

َلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن يتعامل مع الناس، وأخذ الكيل والوزن تذكر قوله سبحانه: َوْيٌل ِلْلُمَطفِنِفنَي * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا عَ 
[، وهكذا إذا جاء بسلعة تذكر قوله صلى هللا عليه وسلم: )من غشنا فليس منا( ، وإذا رجع إىل 2-1]املطففني:

مصنعه تذكر كيف يتقن الصنعة ويتجنب الغش، وهكذا يكون ذاكرًا هلل أبقواله وأفعاله، وال مينعه الذكر أن يسعى يف 
 .األرض وأيكل من رزق هللا

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الذكر وظيفة الكون
 
 
 

أيها اإلخوة! ذكر هللا وظيفة الكون كله، وقد ذكروا، عن سعيد بن املسيب : أنه كان يقوم الليل، وكثريًا ما يقرأ سورة 
ص، فقيل له يف ذلك، فقال: روي )أن رجاًل يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم قام الليل، وقرأ سورة ص وسجد، 

ده شجرة فرآها تسجد بسجوده، وتقول: اللهم اجعلها يل عندك ذخراً، وأعطين هبا أجرًا، فأخرب النيب صلى هللا وعن
[ . إذًا: الكون كله مسخر لذكر 6عليه وسلم فأقره على ذلك( ، وهللا يقول : َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن ]الرمحن:



آلية الكرمية: َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِنُح حبَْمِدِه َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم هللا سبحانه وتعاىل، وقد أشران إىل عموم ا
[، وأشران إىل قضية اهلدهد، وكيف أنه ذكر عن بلقيس وقومها أهنم َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اَّللَِّ 44]اإلسراء:

مالك حديثاً يف املوطأ يف فضل يوم اجلمعة: )فيها خلق آدم، وفيها  [، واحليواانت تؤمن ابلبعث، كما ذكر24]النمل:
سكن اجلنة، وفيها أسجد هللا له املالئكة، وفيها أهبط إىل األرض، وفيها َتب هللا عليه، وفيها ساعة ال يصادفها عبد 

بسمعها من فجر يوم مؤمن قائم يسأل هللا حاجته إال أعطاه إايها، وفيها تقوم الساعة، وما من دابة إال وتصيخ 
اجلمعة حىت مشرق الشمس فرقاً من الساعة( ، الدواب تؤمن ابهلل، وتدرك احلساب، وتؤمن ابلبعث، وتعلم أن 
القيامة ستقوم يوم اجلمعة، ومتينز بني اجلمعة وبني اخلميس والسبت، و)تصيخ بسمعها فرقاً من الساعة( أي: من 

ألحاديث يف هذا الباب واسعة جدًا، وأوصي كل طالب علم وكل مسلم أن النفخ يف الصور لقيام الساعة. واآلايت وا
[ ، وأي 28يعتين بذكر هللا؛ ألن ذكر هللا سبحانه هو الذي حييي موت القلوب: َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:

ع له أضعاف ما كان لقارون من مال، وما  سعادة لإلنسان إال بطمأنينة قلبه ! وهللا! لو مجع له ملك العامل كله، ومج
كان مللوك األرض من عز، وقلبه مضطرب وهو قلق، وهللا! ال قيمة له يف هذا كله، وإذا كان جيد القوت الضروري 
 والكساء العادي واملأوى يف أي مأوى، وهو قرير العني، مطمئن النفس؛ لكان أسعد خلق هللا، َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ 

[ ، ويكفي يف الصالة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بنين أهنا غذاء فقال: )وجعلت قرة عيين 28اْلُقُلوُب ]الرعد:
 يف الصالة(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مشول الذكر لكل العبادات
 
 
 

ة من الغلو، إن الباب هذا ابب واسع، وأوصي ابلعناية بكتب األذكار الواردة، اليت هي مأمونة من الوضع أو مأمون
وأحسن ما وضع يف ذلك كتاب األذكار لإلمام النووي ؛ فقد رتبه ونظمه، وجاء ابألذكار الواردة املؤقتة يف الصباح 
واملساء وبعد الصالة وعند لباس الثوب والنوم واليقظة وتناول الطعام وخلع الثياب.. وكل حركات اإلنسان وردت 

ح لنا معىن قوله سبحانه : ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِن ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة السنة فيه بذكر هللا والدعاء. وهذا يشر 
َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي * ُقْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّلِلَِّ َربِن الْ  -161َعاَلِمنَي ]األنعام:ِإبـْ

[، حمياي وممايت هلل، صحيح كل هلل، وموقن على وفق منهج هللا الذي يريده ويرتضيه، ولذا جاء يف احلديث : 162
)وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه، وال يزال يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت 

هبا، ورجله اليت ميشي هبا(، إذا كان العبد مع هللا، وإذا   مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش



كان العبد حقاً أخلص نفسه هلل، مل ال جيعله كذلك  وكم من عبد كان مستجاب الدعوة! الرسول صلى هللا عليه 
وسلم يوصي عمر بن اخلطاب فيقول: )إذا رأيت أويساً القرين فاطلب منه أن يدعو لك، ويستغفر لك( ، من أويس 

رجل من اليمن، فكان عمر يتتبع الوفود اليمنية: أفيكم أويس  أفيكم أويس  حىت قيل له: نعم هو فينا، قال:   
ائتوين به، فجاء وكان قد أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم بصفاته، وأبن له أماً كان ابرًا هبا، فلما سأله عن أمه أخربه 

 يل، ادع يل! قال: كيف وأنت أمري املؤمنني ! قال: لقد أخربين رسول هبا، وأن يف رجله عالمة كذا، فقال: استغفر هللا
أن  -اي أمري املؤمنني-هللا بكذا وكذا. فلما مسع أويس هذا مل يغرت به، ومل أيته شيء يف نفسه، بل قال: أستأذنك 

كان شخصاً من عامة أخرج إىل العراق، أي: ما دام قد عرف أمري، فرييد أن يبعد عنه هذا اجلو الذي ُعرف فيه، و 
الناس، فقال: إذا أردت الذهاب فمرين أعطيك خطاابً لعامل العراق، قال: ال، فإين أحب أن أكون يف عامة الناس! 
فذهب إىل العراق وأخذ عمر يسأل عن حاله يف العراق، وكلما جاءه وفد من العراق يسأل عنه، فإذا به كان خادماً 

احلجارة والطني، فإذا ابلرجل يقول لـعمر: إين أعرفه، فقال: إذا استطعت أن عاماًل عند رجل من عامة الناس يف 
يستغفر ويدعو هللا لك فافعل، فذهب الرجل إىل أويس فطلب منه الدعاء، فقال: ألقيت عمر ! قال: نعم لقيته، 

قدر ذلك إال هللا، ويكفي أن فإذا به من الغد خيرج من العراق. أيها اإلخوة! إن ذكر هللا يعلي منزلة العبد مبا ال يعلم 
اإلنسان يف حالة ذكره هلل جليس وقرين، وما ذكران يكفي هلذا الباب، ونسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً لذكره  

 [.130كما قال هللا: َوِمْن آاَنِء اللَّْيِل َفَسبِنْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر ]طه:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 دهسعة فضل هللا على عبا
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )إن يف كل تسبيحة صدقة، وحتميدة صدقة، وتكبرية صدقة، وهتليلة صدقة، وأمر مبعروف 
صدقة، وهني عن منكر صدقة(. هذا اجلزء من احلديث يدلنا على سعة فضل هللا على عباده حتمد هللا وكأنك 

. بل يقول ابن رجب يف شرح هذا احلديث: تصدقت، تصدقت على من  على نفسك؛ ألنك يف حاجة إىل الصدقة
إن هللا سبحانه يتصدق على عباده، يتصدق عليهم مباذا  بكل نعمة أنعمها عليهم، وأعظم نعمه تصدق هبا على 

خلقه: أن هداهم إىل اإلسالم، مث وفقهم لعمل اخلري، مث قبل ذلك منهم، مث آجرهم على ذلك، أليس ذلك كله من 
حة صدقة على نفسك، والتحميدة صدقة على نفسك، والتهليلة صدقة على نفسك، وقد فضل هللا  بلى. التسبي

جاء مبيناً ذلك يف احلديث: )يف كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سالمى من الناس صدقة( والسالمى: هو املفصل 
رة أصابع يف الصغري يف اجلسم، وكم يف اجلسم من السالميات  إن كل جزء يتحرك يف اجلسم سالمى، فعندك عش

اليدين، ويف كل أصبع ثالثة. فهذه ثالثون، ويف القدم مثلها ثالثون فتكون ستني، مث يف القدم وكف اليد والساعد 



وفقار الظهر وضلوع اإلنسان وكل جزء يتحرك يف اإلنسان، قال بعض العلماء: ثالمثائة وستون عضوًا يف جسم 
ى كل سالمى من الناس كل يوم صدقة(، وهذه الصدقة ملاذا  هذا اإلنسان يتحرك. قال صلى هللا عليه وسلم : )عل

اهليكل اإلنساين جهاز يعمل ويتحرك ويستهلك وقودًا يف احلركة، مثاًل: عندك سيارة تعمل كل يوم، فتحتاج إىل تغيري 
-ونصف  الزيت والبرتول والعجالت حتتاج .. وحتتاج.. ألن كل أجزائها تستهلك يف احلركة. األسنان تطحن كيلو

يف اليوم، كم يف السنة  اثنان كيلو يف ثالمثائة بستمائة كيلو تطحنها األضراس يف السنة! وكم  -ومع التوابع اثنني كيلو
سنة تعيش! ففي عشر سنوات ستة آالف كيلو، سبحان هللا العظيم! كل هذا وهي على ما هي عليه! الرحا الذي 

ن احلجر األصم. ويقولون يف علم الكثافة: جرام من العظم حيمل يطحن احلب يتآكل ويتغري كل ستة أشهر، وهو م
عشرة أضعاف جرام من احلديد، قدرة هللا وآية من آايته. هذا اجلسم الذي يعمل هبذه احلالة، لو نظرت داخله ويف 

مما تفرزه أعماله لرأيت أموراً تعجز عن تصورها، يقول بعض علماء الكيمياء: لو أردان إجياد مصنع يفرز لنا مادة 
الكبد مبقدار ما تنتجه خلية واحدة الحتجنا إىل مصنع يسع يف األرض كيلو طواًل وكيلو عرضاً؛ من أجل إجياد آالت 

 -عافاان هللا وإايكم-نستطيع أن نوجد من ورائها إفراز خلية واحدة من خالاي الكبد! وأنتم ترون يف املستشفيات 
حتمل اثنتني يف جنبك، ونصف الكلى يعمل لإلنسان والنصف يسرتيح،  جهاز الكلية الصناعية، كم حجمه ! وأنت 

كلى تعمل يف شهر وتسرتيح األخرى يف شهر، آايت! وهذا اجلهاز الذي يعمل وأنت ال تدري عن عمله حيتاج إىل 
صيانة، وأنت ال توجد عندك ورشة صيانة لك، ولكن املوىل سبحانه قد دبر صيانته، تتحرك آالف املرات دومنا 

تزييت أو تشحيم، وهكذا كل املفاصل تتحرك، وإذا رأيت الشاة املذبوحة جتد ماء أبيض لزجاً ينزل من املفصل، هذا 
املاء به ليونة احلركة، وهللا هو الذي يدبر هذا، وعليك صدقة تقدمها هلل شكرًا على سالمة هذا اجلسم. قالوا: )اي 

د السالمى !( ، كيف نستطيع أن نتصدق كل يوم ثالمثائة وستني رسول هللا! ومن منا يستطيع أن يتصدق كل يوم بعد
صدقة ! قال: )بكل حتميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة( ، أحاهلم على ذكر هللا وتسبيحه 

وحتميده، مث قال: )وجيزئ عن ذلك ركعيت الضحى( تصلي ركعتني ضحى فكأنك قمت بصيانة جمملة، سعة فضل من 
تسبيحة صدقة، وكل حتميدة واستغفار وذكر هلل وصالة على رسول هللا وكل أعمال الرب صدقة، والصدقة  هللا، وبكل

بعشر أمثاهلا: )من صلى علي مرة صلى هللا عليه هبا عشراً( اللهم صلِن وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه 
 وسلم.......

 
 

 من فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 
 
 

مبعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة( ، هنا قسمان متقابالن: أمر مبعروف، هني عن منكر، األمر قال: )وأمر 
ابملعروف يكون ابملعروف، ال ابلشدة، والنهي عن املنكر يكون ابحلسىن: ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َأاَن َوَمِن 

 [. ......125رَبِنَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ]النحل: [ وقال: ادُْع ِإىَل َسِبيلِ 108اتَـّبَـَعيِن ]يوسف:
 
 



 
 مشول أجر الصدقة لآلمر ابملعروف واملأمور

 
 
 

األمر ابملعروف صدقة على الطرفني: اآلمر له صدقة على نفسه ابألجر، واملأمور صدقة عليه أبنك هيأته وأرشدته إىل 
وأمرته به، وعمل هذا العمل، واكتسب أجرًا؛ فأنت تصدقت عليه هبذا املعروف، إنسان مقصر يف عمل، فجئت 

األجر الذي تسببت له فيه، وكذلك النهي عن املنكر صدقة عليك ألجرك يف ذلك، وصدقة على املنهي أبن تكفه 
تكفه عن عن هذا املنكر الذي هو عليه، )انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً، قالوا: مظلوم ننصره، فكيف الظامل ! قال: 

الظلم فهو نصرة له(. وإذا جئنا إىل هذه الفقرة وحدها، فقد بنين صلى هللا عليه وسلم أن هذا الواجب على األمة 
مجيعاً أفرادًا ومجاعات، حاكمني وحمكومني، كٌل يف جماله، يقول صلى هللا عليه وسلم حمماًل األمة مسئولية، صيانتها 

ية صيانته، واحلفاظ على كيانه، فقال: )من رأى منكم( )من( من صيغ العموم، منها وفيها، لكي يتحمل اجملتمع مسئول
)منكم( خطاب للجميع، يشمل الرجال والنساء، والصغار والكبار، وكل من يدخل حتت خطاب: )من( )ومنكم(. 

ان مبا جاء يف  )من رأى منكم منكرًا(، واملنكر املقياس فيه مقياس الشرع يف احلسن والقبح، واملعروف واملنكر يعرف
كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف، وكل ما خالف الكتاب 

 والسنة فهو منكر، وليس األمر للهوى والتشهي.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أسلوب تغيري املنكر
 
 
 

إما إبزالته، وإما ابستبداله مبعروف، وكما يقولون: ما  )من رأى منكم منكرًا فليغريه( تغيري املنكر يكون أبحد أمرين:
أحييت بدعة إال على أعقاب سنة، فال تظهر بدعة إال إبماتة سنة؛ ألن السنة تشغل فراغك ومتأل حياتك، فإذا 

عطلت السنة جاءت البدعة حملها، وكما كانوا يقولون: يف الشرق األوسط فراغ جيب أن منلؤه، وكذلك حياة املسلم 
س فيها فراغ أبداً، وإذا أتملت السنة جتدها تصاحبك يف كل حياتك: عند اضطجاعك يف فراشك تقول كذا، وعند لي

إتيانك أهلك، وعند قيامك يف الصباح، ويف أكلك وشربك ولباسك وخلع ثيابك، وكل شيء، قال هللا: ِإنَّ َصاليت 
فإذا عطلت السنة يف مرفق من تلك املرافق، فإما أن تبقى عاطلة وإما  [ ،162َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّلِلَِّ ]األنعام:



، فبدأ من  أن أتيت البدعة، وهكذا املنكر. مث بنين صلى هللا عليه وسلم درجات تغيري املنكر حبسب إمكاانت املغريِن
الوالد على األوالد ما مل  القمة فقال: )بيده(، والتغيري ابليد ملن له سلطة. مثل سلطة احلاكم على احملكومني، وسلطة

يكربوا، وسلطة كل راع يف رعيته: )كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته(، فاملدير يف إدارته، والناظر يف مدرسته، 
واألستاذ يف فصله، كل إنسان مسئول عمن اسرتعاه هللا أمره. إذًا: يغرين اإلنسان املنكر بيده يف حدود سلطته 

أبن كان خارجاً عن سلطانه، أو مل - سلطانه فال يتعطل األمر بل ينتقل: )فإن مل يستطع وسلطانه، أما إذا مل يكن يف
فبلسانه( ، وكذلك أيضاً تغيري املنكر ابللسان يتفاوت، ولذا جعل صلى هللا عليه وسلم )أعظم اجلهاد:   -خيول إليه

املنكر، وقام صاحب احلق وقال  كلمة حق عند سلطان جائر(، ومىت تكون كلمة احلق عند سلطان جائر  إذا ظهر 
كلمة احلق عند هذا السلطان، ولكن ليس كل إنسان يستطيع ذلك، فإذا كنت تعلم من نفسك القدرة والصرب وعدم 
التعرض لإليذاء أو اإلهانة أو تعطيل قيامك ابألمر يف موطن آخر، وتعلم أنه يسمع منك فقل كلمة احلق، ولتعلم أن 

هنم مسلمون ويقبلون احلق، ولكن هلذا السلطان سلطان وهيبة، فال ينبغي أن أتتيه يف احلكام واملسئولني ال شك أ
جملسه أمام العامة وتقول: أيها احلاكم! أنت أخطأت يف كذا وكذا، سبحان هللا! أما وجدت وسيلة غري هذه !! لو  

ال ينبغي لك هذا، هل هذا من كان إنساانً عادايً يف هذا اجلمع وقلت: اي فالن! أعلم عنك أنك فعلت كذا وكذا، ف
 ابب األمر والنصيحة أم هو من ابب التشنيع والفضيحة  من ابب الفضيحة.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ال إنكار يف خمتلف فيه
 
 
 

ليكن اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر متحلياً ابلرفق متخذًا أسلوب احلكمة، وهلذا يقول العلماء: حينما يقوم 
همة جيب أن يكون حكيماً مبا يفعل، عاملاً مبا سينكر فيه، فيعلم أن ذلك حمرم، ويكون التحرمي اإلنسان هبذه امل

ابإلمجاع، وال يكون موضع خالف عند الناس، مثاًل: أنت طالب علم يف املسجد النبوي، وبعد صالة العصر دخل 
أن تغرين فيجب أن تعلم حكم هذه رجل املسجد وصلى، وأنت ترى أنه ال صالة بعد العصر، فإذا كنت فعاًل تريد 

املسألة عند اجلميع، فإذا كنت تعلم أن الشافعي رمحه هللا يرى جواز هذه الصالة، فال حيق لك أن تنكر على من 
صالها؛ ألنه من حقه أن يقول لك: مل ال أصلي  فتقول: األئمة الثالثة يقولون: ال صالة، فيقول لك: مذهيب مذهب 

ي، وليست مذاهبك أبوىل من مذهيب، فتقول: احلديث فيه، فيقول لك: واحلديث اآلخر الشافعي وهو يقول: تصل
فيه: )إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي( ، وتتدخل يف نزاع وخالف ال ينبغي أن تتعرض له، فإن جاء 

والراجح. وهكذا ملا  وسألك بيننت له الواقع، وال تكتم احلق، وبنين له بكل وضوح؛ ألنه جاء يستفسر عن الصحيح



سئل أمحد رمحه هللا: أتصلي خلف الشافعي وقد أكل حلم اجلزور ! وأمحد يرى أن حلم اجلزور ينقض الوضوء، قال: 
وكيف ال أصلي خلف الشافعي وخلف مالك بن أنس وخلف فالن وفالن ! فهذه مسألة خالفية، وهم يرون رأايً 

لرجل مر عليه: من أين جئت  قال: جئت من عند فالن، قال: يف أي  وهو يرى رأايً. قال عمر رضي هللا تعاىل عنه
شيء  قال: احتكمنا إليه أان وفالن يف كذا وكذا، قال: مب حكم  قال: حكم بكذا، قال: لو كنتم احتكمتم إيل 
 حلكمت بغري ذلك، قال: وما مينعك وأنت أمري املؤمنني أن متضي حكمك  قال: ال، لو كنت أردكم إىل نص قاطع
فاصل لفعلت، ولكن أردكم إىل رأيي، وليس رأيي أبوىل من رأيه، فـعمر وهو خليفة راشد له حق التشريع: )عليكم 
بسنيت وسنة اخللفاء ..(، ومع ذلك يقول يف مسالة اجتهادية خالفية: لو كنت أردكم إىل نص لفعلت، ولكن إىل 

 رأيي، وليس رأيي أوىل من رأيه، فكيف بك مع الغري !!
 
 
 

 لى الصفحةأع
 
 
 

 أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 
 
 

جتب العناية به، وقد محنل النيب صلى هللا عليه وسلم كل فرد مسئوليته، فذو السلطان يف  -أيها اإلخوة-هذا الباب 
: )وليس سلطانه، وذو الرعية يف رعيته. ويف آخر املطاف: )فمن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان(، ويف رواية

وراء ذلك حبة خردل من اإلميان(، وال يتساءل اإلنسان: أغرين املنكر بقليب  وماذا سيؤثر على صاحب املنكر بتغيريه 
يف قلبه  املعىن: أن تنكر ذلك وتستنكر فعله، ال أن ترضى به وتركن إليه، ويقول العلماء: أثر ونتيجة تغيري املنكر 

، جيعلك يف نفسك ال أتيت به وقد استنكرته من غريك. ويقولون: سأل رجل ابلقلب، أن استنكاره وعدم الرضا به
عيسى عليه السالم: من أين لك هذا األدب الرفيع، وأنت ال أب لك يؤدبك  قال: أرى احلسن فأستحسنه وأفعل 

ملنكر ابلقلب: مثله، وأرى القبيح فأستقبحه وأتركه وال آتيه، فالعاقل يرَتح. إذًا: أول درجات التحصيل يف إنكار ا
هو الصيانة والبعد عن فعله. اثنياً: حينما تستنكر الفعل بقلبك يظل إنكار املنكر قائماً، لكنه دفني كامن ولعلك 
تنقل هذا اإلحساس إىل من يقدر أن يغريه بلسانه أو بيده، أو تظل أنت على علم حامل هلذا األمر، ولعلك أن 

نكر ابلدرجات األخرى: ابللسان، أو ابليد. إذاً: إنكار املنكر ابلقلب إبقاء تتمكن يف وقت من األوقات فتغري هذا امل
هلذا املنهج حىت ال يضيع وال يندثر عند الناس. قال: )أمر مبعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة(، ومن املعروف ما 

كما قال صلى هللا عليه وسلم يتعلق ابألمور املادية مثل إطعام الطعام، والنفقة على األوالد، والنفقة على الزوجة،  
 لـسعد : )واللقمة تضعها يف يف امرأتك صدقة(.

 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 العادة تكون عبادة ابلنيبة الصاحلة
 
 
 

يف هناية هذا احلديث يقول صلى هللا عليه وسلم: )ويف بضع أحدكم صدقة(، ويف احلديث اآلخر: )وتعني الرجل على 
غري قادر أن أيخذه، فساعدته على محله على ظهره، أو عنده دابته، ومحله موجود، متاعه صدقة(، إنسان عنده متاع 

فتحمل معه املتاع على الدابة فلك صدقة، تعني صناعاً يف صنعته صدقة، أو جنارًا يريد ينشر خشبة وهو غري قادر أن 
هللا عليه وسلم برجل ذبح ميسكها فمسكتها حىت نشرها، أو يريد أن حيزمها حببل وساعدته يف حزمها، )ومر صلى 

شاة، ويريد سلخها ومل حيسن، فحسر عن كمه صلى هللا عليه وسلم وأدخل يده بني اجللد واللحم وأدارها وقال: 
هكذا تفعل(، سبحان هللا العظيم! ال يستنكف عن أن يساعد، وكونك ترشد الضال فتهديه حساً أو معىن سواء، 

ن بيت فالن  فتهديه إىل هذا البيت، فهي صدقة منك عليه وعلى شخص كفيف ال يعرف أين بيته، وسألك: أي
نفسك، إنسان جاهل تعلمه صدقة، فأبواب اخلري والصدقة كثرية جدًا، وقد جاء يف احلديث: )اإلميان بضع وسبعون 

لبضع هو شعبة، أعالها قول: ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق(. مث قال: )ويف بضع أحدكم صدقة(، ا
عضو اإلتيان بني الرجل واملرأة، فهنا استغرب الصحابة: يف بضع أحدان صدقة ! صدقة على من  صدقة عليكما 
االثنني، صدقة عليك أوالً؛ ألهنا تعفك وتغض بصرك، وصدقة على الزوجة اليت هي أمانة يف يدك، فتؤدي حقها، 

انظروا األسلوب النبوي للتعليم ابحملسوس، واستنتاج -أيتم فاستعجبوا: )أأييت أحدان شهوته ويكون له أجر ! قال: أر 
لو وضعتها يف حرام أكان عليك وزر  قالوا: نعم، قال: أحتتسبون ابلوزر وال حتتسبون ابألجر !(،  -احلكم من السائل

 أحدان تعدون الشرع على أنفسكم وترتكون اخلري وال حتتسبونه ! وقول السائل للنيب صلى هللا عليه وسلم: )أأييت
شهوته ويكون له فيها أجر ( ، ويقيس صلى هللا عليه وسلم يف اجلواب بقياس العكس. هنا، وإن حسن النية يقلب 
العادة فيصريها عبادة، لو أكلت لقمه وأنت جائع، ولكنك تنوي أبكلها التقوي على طاعة هللا، فتشبع وتتمتع 

انة على أداء واجبك يف النهار أو قيام الليل كان لك يف ابألكل ولك أجر، لو منت القيلولة ونويت بذلك االستع
ذلك أجر، إذا لبست ثيابك ونويت شكر النعمة وسرت العورة وأداء الواجب كان لك بذلك أجر، لكن لو كنت 
تلبس لتتفاخر وتتطاول على الناس، أو تنام لتتقوى على سهرة يف لعبة أو كذا، كان ذلك ابلعكس، كما قال ابن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمة وقلت أان كلمة، قال صلى هللا عليه وسلم: من مات يشرك ابهلل مسعود : )
دخل النار، وقلت أان: من مات ال يشرك ابهلل دخل اجلنة( ، يعين: قياس العكس، وهذا من تعليم النيب صلى هللا 

ادة. ولعلنا هبذا نكون قد أوفينا هذا احلديث مبا عليه وسلم لألمة، وهذا يدلنا أن النية الصاحلة تقلب العادة عب
تيسر. ونسأل هللا تعاىل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا 

 عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. ......



 
 

 [1شرون ]احلديث السادس والع -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )كل سالمى من الناس عليه صدقة(
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
هريرة رضي هللا  ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ]عن أيب

تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 
تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، 

متيط األذى عن الطريق صدقة( رواه البخاري ومسلم [. هذا احلديث ميكن وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، و 
أن جيعل له عنوان: شكر النعمة، أو صدقة البدن، وميكن الربط بينه وبني احلديث الذي قبله : )ذهب أهل الدثور 

بعد هذا ليبني ابألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أمواهلم( فيأيت النووي رمحه هللا 
أن كل الصلوات وكل الصيام وكل الصدقات وما زاد عليه من األعمال ال يؤدي شكر نعم هللا على العبد. ويف هذا 
احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كل سالمى( لفظة : )كل( 

ل كل سالمى يف بدن اإلنسان، وخيتلف العلماء يف تفسري السالمى، يسميها علماء املنطق والبيان سور كلي، يشم
واملفصل والعضو والعظم كل ذلك جاء يف احلديث النبوي، َترة )مبفصل(، وَترة )بسالمى(، وعلماء الطب القدامى  

بناء السفينة يقام  كـابن سيناء يف القانون يقسم العظام إىل ثالثة أقسام: منها ما عليه بناء اجلسم كاخلشبة املعرتضة يف
عليها بناؤها، وهو العمود الفقري وعظام الظهر، وهناك عظام جانبية قد تكون مساعدة وقد تكون مستقلة، وعقد 
ثالاثً وثالثني ابابً يف شرح العظام يف جسم اإلنسان، وقسمها أيضاً إىل السالميات والسمسميات وهي عظام دقيقة 

والعظم. واملتأمل يف ِخلقة اإلنسان جيد اآلايت الباهرات ال سيما من العظام اليت بني املفصل واملفصل، أو بني العظم 
[.. اَي أَيُـَّها 21تستخلص من كل عاقل االعرتاف بقدرة اخلالق سبحانه: َويف أَنُفِسُكْم َأَفال تـُْبِصُروَن ]الذارايت:

[ ويف بعض القراءات: )فعدَّلك( يف 7-6َسوَّاَك فـََعَدَلَك ]االنفطار:اإِلنَساُن َما َغرََّك ِبَربِنَك اْلَكِرمِي * الَِّذي َخَلَقَك فَ 
[. إذاً: خلق اإلنسان من 4[.. َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي ]التني:8َأيِن ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك ]االنفطار:

هلية، والعلم األزيل احمليط بكل شيء، اختالف صورة أعظم آايت القدرة اإلهلية. ومن أعظمها داللة على القدرة اإل
هذا اإلنسان، جتد آالف املاليني من البشر لكل شخص طابع يف وجهه خاص، مع أن القالب واحد، عينان وأنف 
وفم، وكل يف موضعه، وال جتد صورتني متحدتني متاماً متاماً، فالبد من املغايرة، فتلك األشكال وتلك الصور آالف 

، وعدم اختالط بعضها ببعض؛ يدل على القدرة حقاً. قوله هنا: )كل سالمى( معناه ابتفاق العلماء: عظماً أو املاليني
مفصاًل، وجاءت األحاديث: )ثالمثائة وستون مفصاًل(، وجاءت: )ست وثالثون سالمى( على أهنا السمسميات كما 



يوم تطلع فيه الشمس( يذكران الرسول صلى هللا يقول علماء العظام. وقوله: )كل سالمى من الناس عليه صدقة كل 
عليه وسلم بواجب حفظها وصيانتها، وأبي شيء تكون تلك الصيانة  هل يكون إبدخاهلا الورش واملستشفيات 

واملعامل  ال. ولكن ابلصدقات شكرًا هلل على تلك النعمة، ومهما يكن من شيء يف هذا املوضوع فال ولن يستطيع 
هذه النعمة، كما جاء يف بعض اآلاثر، وقد مجع منها ابن رجب يف شرح األربعني نصوصاً كثرية إنسان أن يؤدي شكر 

عديدة جدًا، منها: )يؤتى ابلعبد يوم القيامة، فيقول املوىل سبحانه للمالئكة: زنوا عبدي بعمله وبنعمي عليه، فتقوم 
مجيع أعماله، فلم يبق له شيء( وعن وهب  نعمة واحدة، نعمة البصر أو السمع تطالب حبقها من حسناته، فتستغرق

بن منبه : قال: كان رجل ممن كان قبلكم عبد هللا يف جزيرة يف البحر مخسني سنة، فإذا كان يوم القيامة قال هللا: 
(أدخلوه اجلنة برمحيت فقد غفرت له، فيقول: اي رب! بل بعملي، وأي ذنب يل  فيقول: زنوا نعمي عليه بعمله، فتقوم 

سمع وتطالب حبقها فلم يبق له شيء، فيؤمر به إىل النار، فيقول: اي رب! أدخلين برمحتك، ثالث مرات، نعمة ال
كثريًا مث أخذه هللا عنه، فحمد  فيدخله هللا تعاىل اجلنة برمحته(وهذا األثر يف سنده كالم. ويذكرون أن رجاًل أويت ماال ً

يء وقد أخذ مجيع ما عندك  قال: أمحده على نعم له هللا وشكره، فجاء شخص آخر وقال: حتمد هللا على أي ش
عندي، لو أعطاين ملوك األرض عوضاً عنه ال جيزئ فيه، قال: وما هو  قال: مسعي وبصري ومحدي هلل. ويذكرون أن 
رجاًل ابت ليلة انئماً هادائً، فإذا بعرق ينبض عليه ابألمل فمنعه النوم، فقيل له: كم يوازي نعمة سكون هذا العرق 

عليك  فقال: بكل ما أوتيت من مال، كأن يثور عليه ضرس أو تضرب عينه، أو أي وضع من هذه األوضاع فيتمىن 
أن يسكن هذا األمل بكل ما أويت من مال. ولذا أول شكر النعمة: حفظ اجلوارح من معصية هللا، مث زايدة على ذلك 

وهي: أن يصرفها يف نوافل العبادات، سواء كانت يف  أن يصرفها يف طاعة هللا، يف أداء الواجبات، مث مرتبة اثلثة
شخصه أو متعدية إىل غريه على ما سيأيت توضيحه من النيب صلى هللا عليه وسلم. على كل إنسان كل يوم أن 

يتصدق بعدد أعضاء جسمه، وتلك الصدقة هي صدقة شكر، وأي نعم أعظم على اإلنسان من ذاته وشخصه !! 
م هللا عليه كانت معرفته شكرًا هلا، كما جاء عن نيب هللا موسى عليه السالم أنه قال: )اي وإذا اعرتف اإلنسان بنع

رب! إن صليت فمن قبلك صليت، وإن صمت فمن ِقَبلك صمت، وإن بلغت رسالتك فمن ِقَبلك بلغت، فكيف 
لي، وأان الذي شكرتين( يعين: عرفت أن صالتك من ِقبَ  -اي موسى-أشكرك على نعمك  فأوحى هللا إليه: اآلن 

أعنتك ووفقتك إليها، وعرفت أن صيامك من ِقَبلي، وأن قيامك وتبليغك من ِقَبلي، فإذا عرفت أن تلك النعم من 
[، ولذا جاء يف األثر: )من قال إذا أصبح: اللهم! ما أصبح 53هللا فقد شكرت: َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمْن اَّللَِّ ]النحل:

من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر، فقد أدى شكر النعم( . يب من نعمة أو أبحد 
)كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم( )كل يوم( اليوم هو الزمن احملدد أبربع وعشرين ساعة يف هذا العرض، أو 

هو من طلوع الشمس إىل ليلة معها هنار. قوله صلى هللا عليه وسلم: )كل يوم تطلع فيه الشمس(، معروف أن اليوم 
طلوع الشمس، وهو اليوم احلقيقي الفلكي ولكنه قال: )تطلع فيه الشمس( لرفع توهم اليوم اللغوي، كما تقول 

العرب: يوم ذي قار، وهو يوم حرب يف اجلاهلية، نبت فيه أجيال، أو تقول: يوم الريموك، أي: وقعة الريموك، وهي مل 
مطلع مشس. إذاً: حيدد النيب صلى هللا عليه وسلم اليوم هنا بطلوع الشمس  تكن يف يوم واحد من مطلع مشس إىل

لريفع توهم اليوم اللغوي، ولعل التنصيص على طلوع الشمس بتحديد الوقت الفلكي احلقيقي، يربز لنا نعمة عامة: 
اعة، وهي طلوع الشمس من مشرقها على عادهتا، وإال لو حجبت عن الطلوع، وجاءت من مغرهبا قامت الس

فمجيء الشمس وطلوعها كل يوم فيه إنعام على الكون كله، نباته وحيواانته وإنسه؛ ألن يف طلوعها حركة وحيوية 
وانتشار، فيذكر أبن هذه من النعم العظمى. ولعله يبني لنا: أننا ال نستطيع أن أنيت ابلشمس فتشرق، كما قال هللا : 



[، ليس هناك طائر يطري إال جبناحني، ولكن هذان اجلناحان لو تركا للطائر ما 38م:َوال طَائٍِر َيِطرُي جبََناَحْيِه ]األنعا
ُر َصافَّاٍت ]النور: [، من الذي ميسك الطائر وهو صاف هكذا  41طار، ما ميسكهن إال هللا سبحانه وتعاىل: َوالطَّيـْ

ان عظم الفعل كقوله تعاىل : َكبُـَرْت َكِلَمًة املوىل سبحانه، فيبني أن القدرة اإلهلية وراء األسباب املادية، وقد يكون لبي
[، ال يوجد كلمة إال وخترج من الفم، ولكن إكباراً واستنكارًا؛ ألهنم جترءوا عن جمرد 5خَتُْرُج ِمْن َأفْـَواِهِهْم ]الكهف:

[. سبحان 88]مرمي:تفكري يف اخلاطر حىت تكلموا به، وخرجت من أفواههم مع عظمها فقالوا: اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلداً 
هللا! فقوله: )كل يوم تطلع يف الشمس( بيان لنعمة هللا على اخللق يف هاتني اآليتني الكونيتني الليل والنهار. قال صلى 
هللا عليه وسلم: )كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس(، وبني أن يف اجلسم ثالمثائة وستني 

ائة وستون صدقة، لو تصدق بثالمثائة وستني مترة لصارت كذا كيلو، وكذا صاع، وليس  مفصاًل، أي: يف كل يوم ثالمث
كل الناس جيد مترات أيكلها يف النهار، فضاًل عن التصدق هبذا. وهنا صلى هللا عليه وسلم وجه األمة إىل أفعال من 

رتك هذا احلديث مع ذاك يف بيان اخلري والرب عوضاً عن تلك الصدقات املادية، كما يف حديث أهل الدثور، وهنا يش
نوعية عمل اخلري، فبني صلى هللا عليه وسلم أن الصدقة ليست قاصرة على املادة، بل هناك من الصدقات املعنوية ما 

بَـُعَها َأًذى ]البقرة: ٌر ِمْن َصَدقٍَة يـَتـْ [، فليس  263تفوق املادة يف عظمها ويف أجرها قال هللا: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
 كل نفقة يف املال قد تنفع صاحبها.......

 
 
 

 شرح قوله: )تعدل بني اثنني صدقة(
 
 
 

بني النيب صلى هللا عليه وسلم الصدقات املعنوية اليت تنوب عن املادايت فقال: )تعدل بني اثنني صدقة(، وقوله: 
عليه، واحلكمان بني الزوجني، وكل من  )بني اثنني( يشمل كل الناس سواء القاضي يف احملكمة بني املدعي واملدعى

حتاكم إليك، وفيه بيان مسئولية العدالة، ويف احلديث العام الذي حيمل كل إنسان تلك املسئولية: )كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته(، كاحلاكم راع مسئول عن رعيته، وقد كان أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه يعس يف الليل 

رعيته. واملسئولية واقعة على صاحب اإلدارة واملدرس يف الفصل، والوالد مع أوالده. إذاً: كل إنسان  يتفقد أحوال
مسئول يف جانب ما، فيعدل بني من هو مسئول عنهم، فهذا العدل صدقة. ويف احلديث اآلخر: )انصر أخاك ظاملاً 

ال: كفه عن ظلمه نصرة له(؛ ألنك تنصره على أو مظلوماً، قالوا: علمنا كيف ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظاملاً  ق
نفسه، وإذا مل تفعل ابت ظاملاً، والظامل ال يكون على خري، )الظلم ظلمات يوم القيامة(، فأنت بنصرتك إايه، وكفك 
إايه عن الظلم أخرجته من ظلمات الظلم إىل نور العدالة. ويف األثر: )إن املالئكة نظرت إىل أعمال العباد اليت تصعد 
من األرض إىل السماء فاستعظمت عملني، ومتنت لو تنزل إىل األرض وتعمل هبما: العدل بني الناس وسقي املاء(، 
فهذان العمالن ال يعادهلما عمل؛ ولذا جاء يف األثر: )عدل ساعة خري من عبادة ستني عاماً(؛ ألن عدل الساعة 

لعدل بني االثنني ليس جمرد إعطاء كل ذي حق حقه، بل الواحدة حتقيق للحق يف األرض. قال: )تعدل بني اثنني(، وا
تشمل العدل يف اخلطاب، والعدل يف السماع، والعدل يف التعامل، حىت يف بشاشة الوجه، ذكر العلماء هذا يف آداب 



القضاء، وذكروا: أنه جيب عليه حىت العدل يف قسمات الوجه بني اخلصمني، فيجب أن يساوي القاضي بينهما، فال 
 م هلذا، ويكشر لذاك: )تعدل بني اثنني صدقة(.يبتس

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 شرح قوله: )تعني الرجل يف دابته فتحمله عليها صدقة(
 
 
 

وقوله: )وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو حتمل له متاعه صدقة(، إنسان عنده محل ويريد أن يضعه على 
يسانده، أو أن احلمل ثقيل فرتفع معه، ومثل الدابة اآلن السيارة، الدابة، ومحل الدابة من شقني، فيحتاج إىل من 

فتساعده على محل متاعه على سيارته، وأييت يف هذا الباب حديث : )وأن تفرغ من دلوك يف دلو أخيك(، أن متده 
ميكن أن بفضل احلبل للدابة أو احلمل، إذا كان احلبل الذي معه قصريًا وعندك فضلة حبل فتعطيها إايه، وكل ما 

يوصل معونة لآلخر، فلو أنك يف السيارة متشي يف طريقك، فإذا سيارة معطلة حتتاج إىل اشرتاك، فوقفت وأعطيته 
االشرتاك، فهذا صدقة، أو جتد سيارة مبنشرة حتتاج إىل الرافعة أو صامولة أو مسمار، أو أي شيء آخر، فكل ما 

دلو أخيك( ولو أن سيارة انتهى منها البنزين، وأعطيت صاحبها ميكن أن متده به ضمن قوله: )أن تفرغ من دلوك يف 
جالوانً بنزين، ولو ابلثمن فهو صدقة؛ ألنه منقطع يف الطريق، ويتمىن أن يشرتيه ولو أبضعاف قيمته. وابب الصدقة 

من ابب املعنوية ابب واسع جدًا: حتمل الرجل على دابته، تعينه عليها، تساعده على رفع احلمل عليها؛ كل ذلك 
الصدقة، وجاء يف األثر: )هتدي الرجل الطريق، تساعد العيي يف القول، تسمع األصم، ترشد الضال، هتدي الزقاق 

، وهتدي الورق؛ )كل ذلك صدقة(، وقالوا: القرض إىل زمن األجل كل يوم للدائن فيه حسنة، وإذا -أي: الطريق-
ك الذي عليه، فتكون الصدقة حسنة واحدة، والقرض جاء األجل وأنظرته كأنك تتصدق عليه كل يوم بقدر دين

حسنتان. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : )أمر مبعروف صدقة، هني عن منكر صدقة، متيط األذى عن الطريق 
صدقة... إخل( ، وإن مل يستطع فأبواب اخلري كثرية، ويف احلديث: )ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق(، ويف حديث آخر: 

وجه أخيك صدقة(، وكل ذلك من ابب الصدقة على نفسك وعلى أخيك، والرسول صلى هللا عليه )وتبسمك يف 
وسلم ذكر هنا أمهات أبواب اخلري، فالعدل يشمل عدل الراعي إىل عامة الرعية، وتعاون الناس حىت على الدابة، 

ال: تعمل بقوتك فتتصدق( أي: جاء يف املاعون: )ال متنع ماعونك عن غريك( وكما جاء يف احلديث: )إذا مل أجد  ق
حتمل بقوة زنديك متاع غريك، وتسعى بعظمي ساقيك يف إغاثة ملهوف استغاث بك، وكل ذلك ذكره صلى هللا عليه 

 وسلم.
 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر صدقة
 
 
 

ابملعروف والنهي عن املنكر به قوام مث قال عليه الصالة والسالم : )أمر مبعروف وهني عن منكر صدقة( واألمر 
األمم، واحلفاظ على اجملتمعات، وبه حيمل اجملتمع مسئولية نفسه؛ ألن األمر ابملعروف و النهي عن املنكر ليس خاصاً 
هبيئة معينة، ولكن اهليئة هلا اختصاصات، وهلا حميط، وهلا صالحيات، أما بقية الناس فكل حبسب استطاعته: )من 

رًا فليغريه بيده( هذه للهيئة اليت هلا األمر، )فإن مل تستطع فبلسانك(، وهذا كما يف اآلية الكرمية: ادُْع رأى منكم منك
[، هذا مع مرتكيب املنكر، فكيف 125ِإىَل َسِبيِل رَبِنَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ]النحل:

خص غري ذلك ! واجملتمع إذا اختفى فيه املنكر، وتفشى فيه املعروف، كان جمتمعاً مثالياً؛ ألن النهي إذا كان مع ش
عن املنكر درء للمفاسد، واألمر ابملعروف جلب للمصاحل، وإذا كان اجملتمع متعاوانً على ذلك كان كاألسرة الواحدة، 

لد جاره على خطأ هناه وضربه، فإذا ذهب الولد يبكي وأعتقد أن كبار السن املوجودين كان الواحد منهم إذا وجد و 
إىل أبيه ضربه أبوه وقال: هذا مثل أبيك، فتعاون اجملتمع كله على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ولو أن جاراً 

س رأى امرأة جاره خترج يف الطريق لردها، وشكره جاره على ذلك، أما اآلن إذا كلمت ابن جارك: قال لك أبوه: لي
لك دخل، ولو أنك تكلمت مع زوجة جارك يف هني عن منكر الهتمت بكل ما ال يرضي. وإليك مقارنة قرآنية بني 

َوِعيَسى  أمتني يف هذا الباب، يقول املوىل سبحانه يف أمم ماضية: لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوودَ 
[، كانوا ال 79[، ملاذا  َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن ]املائدة:78ة:اْبِن َمْرمَيَ ]املائد

َر  ُتْم َخيـْ يتناهون وال يتناصحون أي: ال ينهى بعضهم بعضاً، حىت ظهرت املنكرات. وانظر يف املقابل يف هذه األمة: ُكنـْ
[، ما هي مسوغات هذه اخلريية ! وهل هي منحة بدون مقابل  وهل هي هبة 110ِس ]آل عمران:ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّا

من هللا بدون شيء  ال، بل هلا سبب، وكما يقول القضاة: حيثيات احلكم، فاستحقت األمة احلكم هلا ابخلريية أبمرها 
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ]آل عمران: ُتْم َخيـْ سبحان هللا! ما قال: أخرجت يف الوجود، ال، بل قال:  [110ابملعروف، ُكنـْ

َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ  ]آل  )أخرجت للناس( يعين: أخرجتم لغريكم، يف أي شيء  أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
مة ابألمر ابملعروف والنهي [، فبسبب عدم تناهي بين إسرائيل كانت تلك النتيجة، وبسبب قيام هذه األ110عمران:

عن املنكر كانت هذه الشهادة. إذًا: خريية األمم وقوام اجملتمعات واحلفاظ عليها ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
ومهما كان املعروف الذي أمرت به أو كان املنكر الذي هنيت عنه قلياًل ففضل األمر والنهي موجود ولك األجر، 

كأجر فاعله، فلو أمرت إنساانً مبعروف كان جيهله وعمل به وأخذه غريه عنه؛ فلك أجر ذلك   والدال على اخلري له



إىل يوم القيامة، وإذا هنيت إنساانً عن منكر يفعله، وكف عنه؛ فلك أجر ذلك إىل يوم القيامة، وفضل هللا كبري، ونعمه 
 : مطلق املعروف.على العباد عظيمة، جيزل العطاء يف أقل شيء. )وأمر مبعروف صدقة( أي

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 شرح قوله: )الكلمة الطيبة صدقة(
 
 
 

قال عليه الصالة والسالم: )والكلمة الطيبة صدقة( )الكلمة الطيبة( مطلقة، مثل كلمة: السالم عليكم، وعليكم 
ه، فجاء رجل فقال: السالم ورمحة هللا وبركاته، فهي صدقة، جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان جالساً مع أصحاب

)السالم عليكم، فردوا عليه، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: عشر، وجاء آخر وقال: السالم عليكم ورمحة هللا، 
فردوا عليه، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: عشرون، فجاء اثلث وقال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، فقال: 

! ما عشرة وعشرون وثالثون  قال: حسنة بعشر أمثاهلا(، أي: األول قال: السالم ثالثون، فقالوا: اي رسول هللا
عليكم فهذه كلمة واحدة، والثاين زاد: ورمحة هللا، والثالث زاد: وبركاته، وكل كلمة حبسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، 

الطيبة منحة من هللا؛ وهلذا فالكلمة الطيبة مهما كانت فهي صدقة. وليعلم اإلخوة أن تعود اللسان على الكلمة 
ينبغي على املسلم أن يعود لسانه اللفظ الطيب، ويتجنب اللفظ القبيح ولو كان حقاً؛ ولذا قال صلى هللا عليه 

وسلم: )ال تلعنوا الشيطان، واستعيذوا ابهلل من شره(، ملاذا ال نلعنه وقد لعنه هللا يف كتابه  قالوا: لئال يتعود اللسان 
ذا كنت يف كل وقت تلعن إبليس وتلعن الشيطان، فبعدها وقد تلعن والدك، وبعدها تلعن الناس وصار على اللعن، فإ

لسانك متعوداً على اللعن، فينبغي على العبد أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة، وجتد بعض الناس عود نفسه على 
ىل ضرب املثل لكلمتني إحدامها طيبة واألخرى الكلمة الطيبة، فال يقول كلمة حتتاج إىل اعتذار، وهللا سبحانه وتعا

يف السََّماِء * تـُْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ خبيثة، فقال: َأمَلْ تـََر َكْيَف َضَرَب اَّللَُّ َمَثالً َكِلَمًة طَيِنَبًة َكَشَجَرٍة طَيِنَبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت َوفـَْرُعَها 
َا ]إبراهيم: [ ليس من السنة إىل السنة، أو25-24ِحنٍي ]إبراهيم: [، واخلبيثة ال 25موسم وموسم، ُكلَّ ِحنٍي إبِِْذِن َرهبِن

[. يقول العوام: 26حول وال قوة إال ابهلل! نعوذ ابهلل منها! : اْجتُـثَّْت ِمْن فـَْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمْن قـََراٍر ]إبراهيم:
ويبقى أثرها يف النفس. إذًا: )الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها، والكلمة السيئة يذهب هبا الغضب، 

بَـعُ  ٌر ِمْن َصَدقٍَة يـَتـْ َها َأًذى صدقة(، وهللا سبحانه وتعاىل بني لنا ذلك يف اآلية اليت أشران إليها: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
أيتون ويسألونه. وتنبغي [، وكذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم يدلنا عليها يف معاملته مع الذين 263]البقرة:

الكلمة الطيبة يف تعامل اإلنسان مع اآلخرين، إن كان يف مرتبة املسئولية أو املساواة والزمالة أو األخوة أو أبي حالة 
من احلاالت، فتعامل الناس ابلكلمة الطيبة خري، يقول الناس: لو كان إلنسان عندك حاجة ومل تقضها له، وقابلته 



عندك، وقد طيبت خاطره ابلكلمة الطيبة، ولذا يقول اإلمام علي رضي هللا عنه: )إنكم لن بكلمة طيبة رجع من 
تسعوا الناس أبموالكم، ولكن سعوهم أبخالقكم(. إنسان جاء يطلب منك قرضة حسنة، فلم تعطه خمافة أن تعطيه 

ألدب املفرد أنه قال: هو شح النفس، وقد جاء عن ابن عمر عند البخاري يف ا -وهللا-فال يردها عليك، وهذا 
وحنن يف  -يعين: كانوا يؤثرون غريهم على أنفسهم-)جاء علينا زمان ما كان أحدان يرى له فضاًل يف درمهه على أخيه 

الدرهم أحب إىل أحدان من أخيه(. فيا سبحان هللا!  -هذا كالم ابن عمر ، يف الصدر األول، يف خري القرون-زمان 
إذا كان هذا يف ذاك الزمن، فكيف حالنا اآلن?! لو جاءك إنسان يطلب منك قرضاً أو  وال حول وال قوة إال ابهلل!

عارية وأنت يف حاجة إليها، كأن يطلب منه آنية أو ماعوانً، أو جاء ليطلب منك دابتك أو سيارتك وأنت يف حاجة 
اآلن أريد أذهب مشوارًا، لكن  أحب أن أعطيك إايه، ولكن أان اآلن حباجته، أو أان -اي فالن-إليها، فتقول: وهللا 

بعد أن أرجع، فأنت منعته ولكن قابلته بكلمة طيبة. وكما أشران: الصدقة حبسنة واحدة، والقرض حبسنتني؛ ألن الذي 
يتصدق يتصدق بغلبة ظنه على من يراه حمتاجاً، وقد يتصدق عليه غريه، ولكن املقرتض أييت بدافع احلاجة احملققة، 

ن أعطيته فاحلمد هلل، وإال اعتذرت إليه مبعروف. الكلمة الطيبة تكون بينك وبني ولدك، فأنت تسد حاجته، فإ
وزوجك، وجارك، وزميلك، وصديقك، وأي شخص لك معه عالقة فكلمه بكلمة طيبة، فتكون صدقة لك؛ ألنك 

 طيبت خاطره هبذه الكلمة.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 اخلطى إىل الصالة صدقة
 
 
 

حركة القدم،  -ابلفتح-سالم: )وبكل خطوة( يف اللغة َخطوة ابلفتح، وُخطوة ابلضم، اخلَطوة قال عليه الصالة وال
كاملسافة اليت خطوهتا، فتقول: من هنا إىل الباب عشرون خطوة، وتقول: خطوت خطوتني، يعين:   -ابلضم-واخلُطوة 

 احلديث: )إذا توضأ العبد يف بيته، ابلقدم، ولو كان شربًا واحدًا، فبكل خطوة ختطوها أي: بكل حركة؛ ولذا جاء يف
مث خرج إىل املسجد كان له بكل خطوة خيطوها حسنة، يف رفع قدمه حسنة، ويف وضعه حسنة(، ويف بعض الرواايت: 
)برفع قدمه يرفع له درجة، وحبط قدمه حتط عنه سيئة( يعين: يعطى حسنة، وتكفر عنه سيئة، وَخطوة وُخطوة معناها 

طوة أو اخلَطوة إىل املسجد فيها صدقة، وجاء يف بعض الرواايت: )فإذا أتى إىل املسجد، وصلى هنا واحد. إذًا: اخلُ 
الفريضة كانت له انفلة، أو قام إىل الصالة وال ذنب له(. أيهما أفضل: البيت الذي يبعد عن املسجد، وتكثر اخلطى 

خري، ومن العلماء من يقول: البعيد؛ ألن األجر  يف اإلتيان إليه للبعد أو القريب من املسجد وتقل اخلطى إليه  يف كل
على قدر املشقة، ولكن هذه القاعدة جيب أن يتنبه إليها، فاألجر على قدر املشقة ال أن حتمل نفسك مشقة 



لتحصل على أجر. بل األجر على قدر املشقة يف التكليف الذي كلفت به من الشارع ال منك أنت، كما قالوا: 
من الفضيلة اإلضافية، ففي الطواف ابلبيت إن كنت تطوف حماذايً للبيت يف حميط الدائرة فقد  الفضيلة الذاتية خري

تكون الطوفة مخسمائة خطوة، وإن ابتعدت عن حماذاة البيت حواىل عشرة أمتار عن حميط الدائرة فستكون املسألة 
من البيت لكثرة اخلطى  يقول  ضعف هذه اخلطوات، فما هو األفضل: أن تدنو من البيت مع قلة اخلطى أو تبعد

النووي رمحه هللا: الفضيلة الذاتية خري من الفضيلة اإلضافية، فالطواف من خصائص البيت، فأيهما يكون ألصق من 
الطواف ابلبيت: إذا اقرتبت أم إذا ابتعدت  إذا اقرتبت. فذاتية الطواف ألصق جبدار الكعبة من كثرة اخلطى. إذًا: 

أفضل مع قلة اخلطى، وكذلك صالة اجلماعة ابلنسبة للفريضة، إن صليت يف أي مسجد من االقرتاب من الكعبة 
مساجد البلد يف مجاعة حصل لك سبع وعشرون درجة، وإن كنت يف املدينة، وجئت إىل املسجد النبوي، وفاتتك 

احلرة أو زقاق اجلماعة وتصلي فردًا، )فصالة يف مسجدي تعدل ألف صالة فيما سواه( فإذا خرجت من بيتك من 
الطيار وقد أصبح اآلن على حافة املسجد النبوي، فإذا جاء إنسان من أطراف املدينة يريد الصالة يف املسجد 

النبوي، ولكنه تعطل يف الطريق، وكانت اجلماعة يف املسجد النبوي انتهت، ولكنه مر يف طريقه مبسجد فيه مجاعة: 
ى إىل أن أييت إىل املسجد النبوي  أيهما أحق وأوىل: أن يؤديها فهل يدخل ويصلي ويدرك اجلماعة معهم أم ميش

مجاعة ولو يف مسجد يف طرف البلد أم يرتك اجلماعة وأييت ليحصل على فضيلة ألف صالة يف املسجد النبوي  هذه 
ي املسألة قامت فيها مشكلة وخصومة عند ابب املسجد يف الثمانينات، أشخاص يريدون الصالة يف املسجد النبو 

ولو فاتتهم اجلماعة، وآخرون يريدون اجلماعة، وهم طلبة علم. املهم: يؤكد النووي رمحه هللا أن صالتك الفريضة يف 
مسجد مع اجلماعة أفضل من أن ترتك اجلماعة وأتيت تصليها فردًا يف املسجد النبوي، ملاذا  يقول: كونك توقع 

الة، فهي فضيلة ذاتية، ولكن إذا جئت إىل املسجد النبوي الفريضة يف مجاعة أفضل؛ ألن اجلماعة من اختصاص الص
فهل حصلت على )ألف صالة( من أجل الصالة أم من أجل املسجد  اجلواب: من أجل املسجد، وفضيلة املسجد 
ابلنسبة للصالة ليست ذاتية ولكنها تبع )إضافية(. إذًا: قرب البيت من املسجد أو بعد فبكل خطوة لك حسنة: 

قرتب من املسجد أو نبعد من أجل أن تكثر اخلطى  يتفقون على أن قرب البيت من املسجد من فهل ندنو ون
الفضائل؛ ألنه يعني اإلنسان على أداء اجلماعة، فإذا كان بطبيعة الوضع جاء من بعيد، وحتمل اجمليء، فهذا أمر مل 

وقد كانوا يسكنون عند مسجد القبلتني،  يتكلفه هو، ويف الصدر األول أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل جوار املسجد،
فقال هلم صلى هللا عليه وسلم: )دايركم تكتب آاثركم(، أي: )الزموا( اسم فعل األمر )الزموا دايركم تكتب آاثركم( 
أي: جميئكم، وقيل: إن النيب صلى هللا عليه وسلم أراد أن يبقى هؤالء يف أماكنهم محاية للمدينة؛ ألنه إذا أراد قوم أن 

غريوا عليها وما وجدوا أحدًا، فاجئوا الناس يف املسجد، لكن حينما تكون كل قبيلة يف منازهلا حول املدينة فال ميكن ي
أن يفاجأ أهل املسجد إبغارة، فأمرهم أن يبقوا يف أماكنهم ملا هلم يف ذلك من أجر هلم بكثرة اخلطى، وملا يف وجودهم 

ار قريبة من املسجد فهذه نعمة من هللا، وأقرب بيت للمسجد كان بيت من مصلحة. إذاً: إذا أكرم هللا العبد بد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث خوخة أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه، وقد كانت موجودة يف األمام، فردوها 

، ولكنهم كلما وسعوا إىل الوراء حينما توسع املسجد إىل الغرب،، وكنا نتمىن لو وضعت يف حملها األساسي إشارة هلا
املسجد إىل الغرب نقلوا خوخة أيب بكر . وكانت أبواب اخللفاء قريبة من املسجد، فــعمر كان يف بيت حفصة وهو يف 
قبلة املسجد، واشرتي منها عند توسعة املسجد، وهكذا بيت عثمان كان يف اجلهة الشرقية، إذًا: القرب من املسجد 

وسلم ملا حج حجة الوداع، وجاء إىل مىن، ونزل يف مسجد اخليف، خط للمهاجرين  فضيلة، والرسول صلى هللا عليه
ابجلهة الشرقية أو الغربية جبوار املسجد، وخط لألنصار من اجلهة الثانية جبوار املسجد، وأمر كل القبائل أن تنزل من 



: )ال صالة جلار املسجد إال ورائهم. أييت مبحث آخر: صالة املرء يف بيته ليس فيها خطى حتسب له، فهناك حديث
يف املسجد(. فهل قوله: )ال صالة( مبعىن ال صحة أم ال فضيلة  الكالم يف هذا كثري، وهل اجلماعة شرط يف صحة 
الصالة أو شرط مستقل يف كماهلا  قال بعض العلماء: لو كان بيته قريباً من املسجد فليمش خبطى صغرية صغرية 

س له حمل. إذًا: )وبكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة(، وجاء يف بعض حىت يكثر اخلطى! وهذا تكلف لي
الرواايت: )ختطوها يف ظالم الليل(؛ ألن املشي يف الظالم ليس كاملشي يف النور؛ ولذا صالة العتمة وصالة الفجر بني 

ا الظهر والعصر فإنه صلى هللا عليه وسلم أنه ال يتخلف عنهما إال منافق؛ ألنه ال يرى يف جميئه إىل املسجد، أم
 يشاهد، لكن العشاء والفجر إمنا أييت من يصلي هلل.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 إماطة األذى عن الطريق صدقة
 
 
 

وقوله صلى هللا عليه وسلم: )متيط األذى عن الطريق صدقة(، حنن نقول ألمناء البلدايت والذين ينادون ابحلضارة 
يسرا أنه ال جتد يف الطريق ورقة، وال جتد قشرة فاكهة، فنقول: تعالوا إىل سنة واملدنية وابلنظافة، والذين يتغنون بسو 

رسول هللا، فهو من قبل أربعة عشر قرانً حيث على إماطة األذى عن الطريق، وكيف متيط األذى عن الطريق  ترفعه، 
غافل، فهي مثل الصابون، فإذا  فمثاًل: إذا وجدت قشرة موز يف األرض أخذهتا، كي ال ينزلق هبا البعري أو اإلنسان ال

كان رفعك هلا عن الطريق صدقة، فكيف بك يف عدم إلقائك إايها يف الطريق !! إذاً: نتمدح ابحلضارة الغربية، 
وعندان هذا األصل من السنة النبوية، ونقول ألولئك الذين يلقون بفضالت بيوهتم يف قارعة الطريق، ونقول ألولئك 

مون النفاايت يف قارعة الطريق، نقول ألولئك الذين حيفرون احلفر من بيارات وغريها وال الذين يبنون العمارات وير 
يضعون حواجز وال عالمات عليها، نقول لكل من يلقي قذارة يف طريق املسلمني: إنك خالفت سنة رسول هللا، فخذ 

تطبيقها ال بنظام كذا، وال بقانون  السنة. ينبغي أن تكون البلدية أحرص ما تكون على تطبيق هذه السنة، واملناداة ب
كذا، وال بعرف كذا، بل نقول: هذه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكلمة )األذى( ال حد هلا، جاء يف 
احلديث: )ترفع العظم عن الطريق(، ويف بعض اآلاثر أن األذى حينما ترفعه يشكرك ويقول: حفظت الناس من 

سلمني يشكر لك أنك جنبت الناس شره، وإذا جئت إىل كالم الفقهاء جتدهم أذاي، أو ترفع حجرًا عن طريق امل
يقولون: من ألقى أذى يف الطريق وتسبب بذلك يف جناية على إنسان أو حيوان فهو مسئول ويضمن، وميثل احلنابلة، 

امن، فالطريق لذلك فيقولون: لو أنك سكبت املاء مع الصابون يف الطريق فجاء بعري وانزلق فكسرت رجله فأنت ض
ليس حقك وملكك لوحدك، بل الطريق جلميع املسلمني؛ ولذا هنى صلى هللا عليه وسلم عن الصالة على قارعة 



الطريق، وليس للنجاسة كما يظن البعض، ولكن ألنك تغتصب حق املسلمني، ومتنع من يريد أن ميشي، فالطريق 
صلحتك أنت، فال جيوز لك أن تصلي على قارعة الطريق، جعلت للمشي ال للصالة، فال حتتكر شيئاً لعامة الناس مل

واتفق العلماء على أن من حفر حفرة بيارة أو غريها، ومل جيعل عندها نورًا أو شبكاً مينع اإلنسان من السقوط يف ظالم 
يه الليل، ومينع األطفال من السقوط فيها، فسقط أحد الناس فتلف فصاحبها ضامن. وقد جعل الرسول صلى هللا عل

وسلم اإلميان بضعاً وسبعون شعبة، أعالها: ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى، ويستحب بعض العلماء حينما متيط 
األذى عن الطريق أن تتلفظ بقولك: ال إله إال هللا؛ لتجمع بني طريف شعب اإلميان، فأمطت األذى وهو أدانه، 

مجعت بني طريف شعب اإلميان. هذا احلديث جزئياته ال تنتهي، وذكرت أعالها: ال إله إال هللا، فتكون بذلك قد 
وطرق اخلري كثري، وحينما قال الرجل: إذا مل أستطع ذلك، قال: )تكف شرك عن الناس فإهنا صدقة(، صدقة عليك 

وصدقة عليهم، ترحيهم من األذى، وتريح مالئكتك من التسجيل عليك، فكف شرك عن الناس صدقة. وابهلل 
 التوفيق.
 
 
 

 [2احلديث السادس والعشرون ] -األربعني النووية 
 
 
 

 فضل صالة الضحى
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: روى مسلم 
ى( يعين: صالة وأمحد وأبو داود وغريهم: )وجيزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى(، ويف بعض النسخ: )ركعيت الضح

ركعيت الضحى. والبحث هنا يف جانبني: كون النيب صلى هللا عليه وسلم جعل مكان تلك األنواع من الصدقات ركعيت 
الضحى، واملطلوب ثالمثائة وستون صدقة، فكأن احلديث يقول: صالة ركعيت الضحى تعادل ثالمثائة وستون صدقة. 

من حيث هي عوضاً عن فقد النقد واملادة، بينما القرآن جيعل العوض  وكون النيب صلى هللا عليه وسلم جيعل الصالة
[ أي: 92الصوم؛ ألن املوىل سبحانه جعل يف كفارة الظهار عتق رقبة: َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتابَِعنْيِ ]النساء:

ٍم ]املائدة: ستني يوماً، ويف كفارة اليمن عتق رقبة: َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَيامُ  [، ويف كفارة القتل خطًأ: عتق رقبة، 89َثالثَِة َأايَّ
أو صيام شهرين متتابعني، ويف كفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيناً ابلرتتيب. 

ْلُعْمَرِة ِإىَل احْلَجِن َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن فالقرآن اعترب الصوم حمل املادة يف العجز بل إنه جيرب العجز يف احلج: َفَمْن مَتَتََّع ابِ 
[، فجعل 196[، ما قال: طواف ستني أو سبعني شوطاً، بل قال: َفِصَياُم ]البقرة:196اهْلَْدِي َفَمْن مَلْ جيَِْد ]البقرة:

ن دم الصوم مكان هدي التمتع. إذاً: يف نصوص القرآن جند الصوم نيابة عن املادة يف تصحيح احلج ابلصوم ع
اهلدي. حىت أيضاً يف فدية األذى، يف حلق الشعر، وهو من حمظورات اإلحرام، محل كعب بن عجرة إىل رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم من كثرة هوام رأسه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )ما كنت أرى أن بلغ بك األذى ما أرى(، ومما 
(، وكل ذلك فيما يتعلق ابلدماء إن عجز عنها. وإن أتينا إىل أمور ذكر له: )..صيام ثالثة أايم، أو إطعام ستة مساكني

األسرة، وإىل الظهار، وإىل كفارة الظهار: وجدانها صوم شهرين، وإذا جئنا إىل كفارة اليمني وجدان صوم ثالثة أايم، 
ل جند أن العوض عنها وإذا جئنا إىل كفارة القتل خطئاً عوضاً عن عتق رقبة وجدان صيام شهرين، فباب املادة واملا

الصوم، وهنا املطلوب صدقة، فإذا عجزوا عن الصدقة مل يرشدهم إىل الصوم كما جاء يف القرآن. فالسؤال األول: ما 
الفرق بني الصوم يف البدل ونيابة املادة يف كتاب هللا وبني الصالة من حيث هي  أرجو من اإلخوة طلبة العلم أن 

لك إال ما يوحي به بعض كلمات الشراح من أن الصدقة عن األعضاء تعوز املتصدق إىل يبحثوا فيه، فإين مل أجد يف ذ
املال، والصدقة مطلوبة هنا عن جسم اإلنسان، فقيل: إن الصالة هنا بدل من الصوم أو غريه؛ ألننا نريد زكاة هذا 

رك شكرًا هلل. فإذا مشيت من البدن شكرًا هلل على ما فيه من نعم، فإذا قمت وصليت مل يبق عضو يف اجلسم إال حت
البيت إىل املسجد خطوت إىل املسجد، وإذا وقفت يف احملراب أو استقبلت القبلة وحركت يديك وقلت: )هللا أكرب(، 
نطق لسانك، وحتركت يديك، وانثىن صلبك، وارتفعت، وسجدت، وقامت مجيع أعضاء اجلسم، فتلك السالمى كلها 

هذا احلديث مغاير ألسلوب القرآن يف استبدال الصوم عن املادة يف موقعه؛ ألن حتركت يف شكر هللا تعاىل. إذاً: 
الصدقة هنا مطلوبة لذات البدن خبالف الصوم يف الظهار، وكفارة اليمني، فهو خارج عن موضوعها، وذلك من فضل 

إذا كانت الصالة هي اليت هللا على األمة، فلم يقفل أمامها طريقاً إال أوجد هلا ما تعوض به عنها. السؤال الثاين: 
تؤدي به هذا الواجب، واجلسم يؤدي واجبه بنفسه فيشكر هللا على ما فيه من نعم، حىت العني واألذن تشكر هلل، 
فالعني تنظر إىل القبلة أو تبصر إليها أو تنظر إىل كتاب هللا لتقرأ يف الصالة، واألذن تسمع التسبيح والتحميد، 

النية شكرًا هلل، فلماذا اختصت هبذا صالة الضحى  إن كان والبد من صالة فكم من والقلب مع هذا كله قد عقد 
َوُم انفلة يصليها اإلنسان! وكم من وقت صاحل ألداء الصالة، كما يف قوله سبحانه: ِإنَّ اَنِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئاً َوَأقْـ 

ى، ومل أتت يف جوف الليل، فلماذا  اجلواب: بعض [ ، وهذه جاءت يف وضح النهار يف الضح6ِقياًل ]املزمل:
العلماء خيتصر الطريق ويقول: لعل يف صالة الضحى سر ال يعلمه إال هللا، فنكف ألسنتنا؛ ألن مجيع العبادات فيها 
أسرار، وإن علمنا ابلبعض منها فال يستطيع إنسان أن يدعي اإلحاطة: ملاذا الصبح ركعتني بعد نوم طويل وراحة، 

هر أربع ركعات يف وقت عناء النهار، وكذلك العصر واملغرب، والعشاء عند النوم وفيه الراحة أربع ركعات  ال والظ
تستطيع أن تعلل شيئاً، وإن قلنا: أوقات الصالة ربطت آبايت كونية ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر 

وتوجب الشكر، وتوجب النظر يف ملكوت هللا، وتستظهر القدرة اإلهلية يف حركة [، آايت كونية تتغري 78]اإلسراء:
هذا العامل، فتأيت الصالة مع القدرة متوازاين، ولكن ملاذا كانت هذه اثنتني، وتلك ثالث، وتلك أربع ! حكم ال 

استقر األمر على الضحى، يعلمها إال هللا. وبعض الفقهاء حاول الكالم يف هذا، ولكن حقيقة األمر عند هللا، وإذا 
 فبقي سؤاالن: حكم صالة الضحى، واختالف الصحابة فيه، واختصاص الضحى عن بقية الصلوات. ......

 
 
 

 حكم صالة الضحى
 
 



 
هذا احلديث من أقوى األدلة يف مشروعيتها، وأنصح إخواين الطلبة أن يرجعوا إىل التمهيد يف اجلزء الثامن، فإن ابن 

ذا البحث إىل أقصى حد، يف احلديث الذي رواه مالك عن أم املؤمنني عائشة قالت: )ما رأيت عبد الرب استوّ ه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط(. انظروا إىل هذا التصريح: )ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

ىل رسول هللا صلى هللا عليه سبحة الضحى قط( يعين: انفلة الضحى، أقرب الناس إ -يعين تنفل-عليه وسلم سبح 
وسلم أم املؤمنني عائشة تقول هذا! بينما جاء عن أم هانئ يف الصحيحني قالت: )عام فتح مكة دخلت على رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا به يغتسل وفاطمة تسرته، فسلمت، فقال: من هذه  فقلت: أم هانئ ، قال: مرحباً بـأم 

زعم أنه قاتل فالانً وقد أجرته، فقال: قد أجران من أجرت اي أم هانئ! فلما قضى غسله هانئ ، وقالت: إن علياً ي
التحف مبلحفة وصلى مثان ركعات( وعند بعض رواة احلديث من أهل السنن : )سألته: ما هذه الصالة اي رسول 

حياانً كان يصليها إذا فتح هللا ! قال: الضحى(. بعض العلماء يقول: إهنا صالة شكر على الفتح، وخالد بن الوليد أ
هللا عليه مدينة من املدن. وقد تنازع العلماء يف مشروعية الضحى؛ ألن أم املؤمنني وهي أقرب الناس إليه، وأعرف 

بصالته يف الداخل تقول: )ما رأيت(. وقيل لـعبد هللا بن عمر : أعلمت أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى الضحى  
وال عمر ! ولكن مالك رمحه هللا يتمم حديث عائشة وأهنا قالت: )وإين ألسبحها(، ويف رواية: قال: ال، وال أاب بكر 

)وإين ألحبها(، ويف رواية: )ولو بعث يل أبواي ما تركتهن(. فكيف اجلمع بني قوهلا هذا وقوهلا: )ما رأيت رسول هللا 
 عليه وسلم يرتك العمل وهو حيبه كراهية صلى هللا عليه وسلم يصليها قط(  ورد يف بعض الرواايت: )كان صلى هللا

أن يفرض على الناس(. وأحسن من تكلم على هذه املسألة صاحب كتاب: )طرح التثريب(، فقد ذكر حواىل عشرة 
أوجه يف اإلجابة عن قول عائشة، واجلمع بني قوهلا: )ما رأيته قط(، وقوهلا: )وإين ال أتركها ولو بعث يل أبواي(. 

وإمنا بلغها. وقال بعض الناس: عائشة كانت َتسعة تسع من زوجات رسول هللا، فليس بالزم يف كل قالوا: مل تره، 
نوبتها أن يصلي، ولعله كان يصليها عند غريها، ولكن ابن عبد الرب يضعف هذا الوجه. إذاً: كان خيفي أمرها خمافة أن 

م إىل الرفيق األعلى أمن جانب الفرضية، كما تشتهر عند الناس، وتفرض عليهم، وبعد أن أنتقل صلى هللا عليه وسل
وقع يف قيام رمضان، قالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها: )إن الرسول صلى هللا عليه وسلم صلى العشاء 
ودخل بيته، مث قام من الليل إىل املسجد فصلى يف رمضان يف الليل، وكان بعض الناس يف املسجد فصلوا خلفه، 

الغد صلى العشاء ودخل، فتسامع بعض الناس، فانتظروا بعد الصالة ومل ينصرفوا، وخرج صلى هللا  فلما كان من
عليه وسلم يصلي ابلليل يف رمضان فصلوا خلفه، ويف الليلة الثالثة تسامع أهل املدينة مجيعاً أن رسول هللا صلى يف 

وسلم بيته، ما قام إنسان من مكانه، ومكثوا الليل، وصلى وراءه أقوام، فلما صلوا العشاء ودخل صلى هللا عليه 
ينتظرون خروج رسول هللا، فلما جاء وقت خروجه قال لـعائشة : ما ابل الناس جمتمعني  أمل يصلوا العشاء ! قالت: 
بلى. قال: وماذا ينتظرون ! قالت: ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصالتك كما صلى أقوام ابألمس وقبله، فلم 

احلصباء ورموا ابب احلجرة، فما خرج إىل صالة الصبح وقال هلم: ما خفي علين صنيعكم البارحة، وما خيرج، فأخذوا 
بت حبمد هللا غافاًل، ولكين خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فال تستطيعون(. فرتك رسول هللا صلى هللا عليه 

جزون عنها. مث يف خالفة عمر رضي هللا تعاىل وسلم اخلروج إليهم وهو يعلم أهنم منتظرون خمافة أن تفرض عليهم فيع
عنه نظنم الرتاويح على إمامني، أحدمها أيب بن كعب ، وأمره أن يصلي ابلناس أوالً مثان ركعات، ولكن كانوا يعتمدون 
على العصي من طول القيام، ورمبا انصرفوا قبل أن ينادي املؤذن للفجر، فجمع القراء، وكلف سريع القراءة أن يقرأ 

ثالثني آية يف الركعة، وبطيء القراءة أن يقرأ مخساً وعشرين آية يف الركعة، وخفف من القراءة، وزاد يف عدد ب



-الركعات، وجعلها عشرين ركعة، واستمر األمر على ذلك من عهد عمر إىل اليوم. ويهمنا أن عمر ملا أمن الفرضية 
ا، كما أن بعض السلف قال: الصلوات مخس، أي: ال نظنمه -ألنه ال فرضية بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

سادسة، وهي الضحى، فقالوا: إنه صلى هللا عليه وسلم رمبا كان خيفيها لئال يتتابع عليها الناس؛ خمافة أن تفرض 
عليهم، فلما كان األمر كذلك، وعلمت صالته صلى هللا عليه وسلم هلا يف مكة، قالوا: هذه سنة، وشكر للفتح. 

ن الطربي أنه قال: أنه جاءت فيها أحاديث تعادل التواتر، ولكن مل نقف على ذلك، ومن حفظ حجة على ويروون ع
من مل حيفظ، فعلى طالب العلم أن يبحث هذا، إال أنه جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة َترة، وعن أيب ذر رضي هللا 

ة أايم من كل شهر وركعيت الضحى(، وكذلك أبو تعاىل عنهما َترة، أبو ذر يقول: )أوصاين خليلي بثالث: صيام ثالث
هريرة قال: )أوصاين النيب صلى هللا عليه وسلم بثالث ال أدعهن ما حييت: صيام ثالث أايم من كل شهر، وال أانم 

 إال على وتر، وأن أصلي ركعيت الضحى، فأان أصليهن يف احلضر ويف السفر(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 عدد ركعات الضحى
 
 
 

د الركعات فقد ذكر ابن عبد الرب يف اجلزء الثالث عشر من التمهيد: أن النيب صلى هللا عليه وسلم حينما أما عد
دعي إىل الطعام يف بيت أم سليم فقال : )أين تريدون أن أصلي لكم  يقول أنس : فقمت إىل حصري قد درس من 

، والعجوز من ورائنا( ، وبعضهم يقول: صلى طول الِلبث أو الُلبث فنضحته ابملاء، فصلى، وصففت خلفه أان وفالن
مثان ركعات، ويف رواايت أم هانئ : )يسلم من كل ركعتني( ، ويف حديث ابن عمر )صالة الليل والنهار مثىن مثىن(. 
وعلى كٍل فالرواايت اثبتة يف صالة الضحى، مثل هذا احلديث عند مسلم : )وجيزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى(، 

الضحى  يتفق العلماء على أن أكملها مثان، وأوسطها أربع، وأقلها ركعتان. ويذكر البيهقي : أن وكم تكون صالة 
أقصاها اثنيت عشرة ركعة، ولكن احلديث فيه ضعف ومل أيخذ اجلمهور به. إذاً: أقل صالة الضحى ركعتان، وأوسطها 

ن حيث هي. ملاذا اختصت صالة الضحى أربع، وهنايتها مثان كما عند اجلمهور، وعلى هذا ثبتت مشروعية الضحى م
هبذا دون غريها من النوافل  وما هي النوافل  لكل فريضة يف اإلسالم انفلتها: فالشهادة اليت هي مفتاح اإلسالم 

جتب يف العمر مرة، ولكنها تتعدد يف كل صباح ومساء انفلة، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فرض يف العمر 
[، اللهم صل 56: َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِن اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِنُموا َتْسِليماً ]األحزابمرة: ِإنَّ اَّللََّ 

وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبمقتضى هذه اآلية أصبح فرضاً على كل مسلم أن يصلي على رسول 
وسلم، والواجب يتأتى مبرة ما مل أيت ما يدل على التكرار، وقد جاء يف هذا ما يدل عليه: )حينما هللا صلى هللا عليه 



صعد صلى هللا عليه وسلم املنرب وقال: آمني آمني آمني، فقالوا: اي رسول هللا! مسعناك تؤمن، عالَم أمنت  قال: أَتين 
 فقل: آمني، فقلت: آمني، اي حممد! من أدرك أبويه أو جربيل فقال: شهر رمضان من أدركه ومل يدخله اجلنة ابعده هللا

أحدمها ومل يدخاله اجلنة ابعده هللا يف النار فقل: آمني، فقلت: آمني، اي حممد! من ذكرت عنده ومل يصل عليك 
ابعده هللا يف النار فقل: آمني، فقلت: آمني( اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأييت احلديث 

آلخر: )من صلى علي مرة صلى هللا عليه هبا عشراً..( إىل آخره. أنيت إىل أركان اإلسالم األخرى: الصالة وهي عماد ا
الدين، لكل فريضة انفلتها، يتفقون على القبلية وخيتلفون يف البعدية، فالصبح قبله ركعتان، والظهر قبله ركعتان 

لعصر قبله أربع ركعات، واملغرب بعده ركعتان أو ست ركعات، وبعده ركعتان، والرواية األخرى: أربع وأربع، وا
والعشاء بعدها ركعتان. مث أتيت بعد ذلك النوافل غري املرتبة مع فريضة: فتأيت صالة الليل بال عدد وال حد، كما بنين 

ِمْنُه قَِليالً * َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِنْل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً  سبحانه: اَي أَيُـَّها اْلُمزَّمِنُل * ُقْم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليالً * ِنْصَفُه َأْو انـُْقصْ 
[، وال حد يف ذلك على التحقيق، وكان السلف بعضهم يقوم الليل بكتاب هللا كاماًل، وبعضهم يقوم 4-1]املزمل:

ن عمر رضي هللا تعاىل وكان اب -أي: الصالة بني الظهر والعصر-الليلة بسورة الفاحتة. أييت بعد ذلك إقامة القائلة 
عنه حييي القيلولة، فقيل له يف ذلك، فقال: الناس نيام وأحب أن أعبد ريب، مع أن وقت القيلولة يستعان هبا على 
قيام الليل، وابن عمر هو الذي قال الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه: )نعم العبد عبد هللا بن عمر لو كان يقوم 

هللا عنها، يقول عبد هللا : ما منت لياًل بعد أن مسعت ذلك عن رسول هللا صلى الليل( كما روت ذلك حفصة رضي 
هللا عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم القيلولة بني الظهر والعصر. وكما جاء عن سعيد بن املسيب : أن رجالً قال له: 

العصر يتعبدون، فهل تستطيع إن بين فالن يقيمون اهلاجرة، يذهبون إىل املسجد يف الظهر ويقيمون هناك إىل صالة 
أن تفعل مثلهم  قال: اي ابن أخي! ليست هذه ابلعبادة، العبادة أتمل يف كتاب هللا وأحكامه، وبيان أمره وهنيه.. إىل 
آخره. ومنها: الصلوات ذوات األسباب من كسوف، وخسوف، واستسقاء، وجنازة إىل غري ذلك. قالوا: لقد خص 

ة الضحى ابلذات؛ ألهنا ليست مرتبطة بفريضة تتممها. إذًا: الضحى ليست مرتبطة النيب صلى هللا عليه وسلم صال
بغريها، فركعتا الفجر مرتبطة ابلفجر، أما الضحى فال، وحينما كنت أبينض تتمة أضواء البيان يف قوله تعاىل: َوالشَّْمِس 

[، يلفت النظر هنا أن 2-1لَّْيِل ِإَذا َسَجى ]الضحى:[ ،َوالضَُّحى * َوال2-1َوُضَحاَها * َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها ]الشمس:
[، تقول: سجى الليل: إذا غطى بظالمه، 2-1هللا يقسم سبحانه فيقول: َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى ]الضحى:

لليل فالن مسجنى، يعين: انئم مغطى، إذًا: الليل الساجي: هو الليل الذي غطى الكون بظالمه، وهذا أقوى أوقات ا
يف الظالم، ويقابل هذا يف النهار الضحى، وكأن وقت الضحى هو ألطف أوقات النهار كله ابلنسبة إىل أشعة 

الشمس؛ ألن قبل الضحى مل يكتمل نورها، وبعد الضحى يشتد حرها، مث أتيت إىل الزوال، ومن الزوال إىل الغروب 
ويقسم املوىل سبحانه أبوثق الزمنني وأقوامها يف  تبدأ يف النقصان. إذًا: أكمل أوقات النهار هو وقت الضحى.

موضوعهما: الليل الساجي والضحى يف إشراقه مع هدوء الشمس، وإذا جئنا إىل السورة الثانية: َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 
لبيض: [، وأكمل الليايل وأفضلها هي اليت فيها القمر يكتمل، وهي األايم ا2-1* َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها ]الشمس:

الثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر؛ ألن لياليها مضيئة بضوء القمر، فهي بيضاء وهنارها أبيض أبشعة 
الشمس. إذًا: الضحى أفضل أوقات النهار، ويكون العبد يف إشراقة نفسه، ويف وضوح ووضاءة وإشراقة قلبه ونور 

تكون شكراً حمضاً هلل ال على مقابل شيء، وهلذا فللضحى ربه معه، أييت يف هذا الوقت اللطيف ويركع هلل ركعتني، ف
خصائصها، ويكون هلذا الوقت شرفه واختصاصه دون بقية األوقات، وهلذا جتد أقوى ما تكون النفس إشراقاً وأقوى 
ما يكون البدن نشاطاً يف ذلك الوقت، فإذا زاد بعد ذلك واجهه حر الشمس، وواجهه عناء النهار.. إىل غري ذلك 



العوامل األخرى، وإذا نظران إىل ما يوحيه قول ابن عباس يف قوله سبحانه يف خصلة داود: ِإانَّ َسخَّْراَن اجْلَِباَل َمَعُه  من
[ والعشي: ما بعد الزوال إىل املغيب، واإلشراق: هو إشراق الشمس، يقول:  18ُيَسبِنْحَن اِبْلَعِشيِن َواإِلْشَراِق ]ص:

على داود، فبقيت العصر عندان، ورفعت الضحى عنا، أي: من ابب الفريضة. وقوله  كانت العصر والضحى واجبتان
[ خيتلف العلماء يف الصالة الوسطى ما هي  فـمالك 238سبحانه: َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى ]البقرة:

لوقتني، ولثقلها على املنافق. واجلمهور يقولون: رمحه هللا يقول: الفجر؛ لتوسطها بني العشاء وبني الظهر، ومها أبعد ا
هي العصر. لو جئت إىل صلوات مخس يف دائرة، فأي نقطة على دائرة احمليط تكون منتصف الدائرة، فما الذي 

خص نقطة العصر يف ذلك  لو أتملنا إىل الوسطية من حيث الزمن وأوقات الصالة وإقامتها؛ جند طريف النهار: الفجر 
لعشاء يف آخره، فإذا جئنا ما بني طلوع الفجر إىل زوال الشمس، ففيه صالة الفجر وصالة الظهر بعد يف أوله وا

الزوال، وهذا الزمن طوله ست ساعات تقريباً، وإذا جئنا من زوال الشمس إىل غروهبا وجدان ست ساعات أيضاً 
والظهر كما بني الظهر واملغرب، ويف فنجد الظهر يف منتصف النهار وجند املغرب يف هناية النهار، وبني الفجر 

الوسطني جند صالة العصر يف ربع املسافة بني الزوال والغروب، وجند الضحى يف ربع املسافة بني اإلشراقة والزوال، 
فالضحى متعادل مع العصر سواء بسواء. إذاً: الضحى تعادلة الصالة الوسطى اليت نص القرآن عليها. قال تعاىل: يف 

[. 37-36نور:َن اَّللَُّ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِنُح لَُه ِفيَها اِبْلُغُدوِن َواآلَصاِل * رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ]البـُُيوٍت َأذِ 
الغدو: الغدوة وليس ذلك الفجر إمنا بعد طلوع الشمس، واآلصال: بعد العصر وقبل املغرب. إذًا: قبل كل شيء: 

مه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ولكن لو ذهبنا نلتمس أسباب أو مسببات هذا لصالة الضحى سر يعل
 التخصيص والتفضيل رمبا وجدانه على النحو الذي مر، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 وقت صالة الضحى
 
 
 

عند طلوع الشمس، ويقولون: حىت ما هو الوقت الصحيح لصالة الضحى  يتفق العلماء: أن الصالة النافلة ال تصح 
ترتفع الشمس قدر رمح، وعلي رضي هللا تعاىل عنه ملا رأى بعض الناس يصلي الصبح وجيلس فإذا أشرقت الشمس 
صلى وذهب، قال: ما ابهلم ينحروهنا  ملاذا ال ينتظرون حىت تكون يف اجلبهة  أي: تكون الشمس يف جبهة القائم، 

ذلك من كان يف خالء وفضاء، أو كان على ساحل حبر؛ فإنه يرى الشمس كأهنا  وارتفاع الشمس قدر رمح، ويدرك
 -كٌل حبسب نظره قوة وضعفاً -امليل، وامليل حينما تنظر إىل األمام  -كما يقولون-تنبت من األرض يف هناية األفق 

صفر، فحينما خترج يف منتهى اإلبصار ترى أن السماء قد مالت على األرض، والتقت يف زاوية حادة عند نقطة ال



وترتفع عن نقطة صفر يف األرض صاعدة إىل السماء أتخذ تدرجيياً حافة  -نقطة امليل-الشمس من تلك النقطة 
القرص أواًل، مث ينتصب، مث يكمل ظهوره، مث أيخذ االنفصال واالرتفاع عن سطح األرض، وإذا بلغ ارتفاع قرص 

لرمح هو اآللة اليت كان يستخدمها الناس يف القتال، وغالباً الشمس عن سطح األرض مقدار رمح حلت الصالة، وا
ما تكون بقامة إنسان أو دون ذلك، وحينئٍذ جاز أن تصلي النافلة. ولكن جاء يف احلديث: )صالة األوابني حني 
ترمض الفصال( والفصال مجع فصيل، وهو ولد الناقة، ميشي يف بكرة النهار مسرتحياً، ولكن إذا اشتدت الشمس 

ارتفعت أكثر من رحمني قبل أن تصل إىل الزوال، أي: يف ربع السماء، ومعىن ربع السماء: أي: نصف الدائرة من و 
نقطة الشروق إىل نقطة الغروب، فنصفها هو وقت الزوال، ومن نقطة الزوال إىل الشروق منتصف املسافة الربع 

ع الغريب، فإىل أن أتيت الشمس يف ربع السماء الشرقي، ومن نقطة الزوال إىل نقطة الغروب منتصف املسافة الرب
فالفصيل الصغري ال يقوى على  -وهي الرمضاء مثل الرماد احلار-الشرقي هناك ترمض الفصال، حترت األرض الرملة 

املشي؛ ألن الرمل حيرقة حتت خفه فال يقوى عليها فريبض يف األرض، قالوا ذلك الوقت هو: صالة األوابني، وأحسن 
لك الوقت. إذاً: أول وقت الضحى: إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، وآخر وقتها: حينما ترمض الفصال، أوقاهتا ذ

أقلها ركعتان، وأكملها مثان، وأوسطها أربع، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. لو جئت إىل  -كما أشران-وعدد ركعاهتا 
إىل احلسنات اليت ميكن أن تتميز فيها يف قوله: )وجيزئ عن ذلك: ركعتا الضحى( حينما تفكر يف الركعتني إن جئت 

الركعتني، كيف تفعل  يعين: لو جئنا على سبيل العرض واإليراد من ابب لفت النظر أول عمل يف الصالة: تكبرية 
اإلحرام، مث تقرأ الفاحتة، مث تكرب، مث تركع، وتسبح ثالث مرات، مث ترفع وتقول: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد.. 

آخر الذكر، مث تكرب وتسجد، مث تسبح ثالث مرات، مث تكرب وجتلس، مث تدعو، مث تكرب وتسجد، مث تسبح ثالث إىل 
مرات، مث تقوم للركعة الثانية، فلو أحصيت هذه احلركات وتلك األذكار ابإلضافة إىل سورة الفاحتة فقط، والفاحتة 

للحروف، فلو مجعت مجيع ما يكون من تلك تشتمل على مائة وثالثة حروف كما يقول النيسابوري يف عده 
احلركات، والتكبري والتسبيح تصري حواىل ستني حسنة مستقلة، فلو ضربت الستني يف اثنني صارت مائة وعشرين، 

ولو ضربت مائة وثالثة يف اثنني صارت مائتني وستة، وامجع إليها مائة وعشرين تصري ثالث مائة وستة وعشرين، ولعل 
الدعاء أو يف خطواتك إىل املسجد، ولو أراد إنسان أن يستخرج بعض الشيء: كيف تعادل الركعتان الباقي أييت يف 

ثالث مائة وستني، رمبا جيد يف الركعتني ما يعادل ذلك إذا اعتربانها على انفرادها. وكل هذا من ابب تفتيح الذهن، 
  وملاذا مل يقل: أربع  وملاذا مل حييل على وربط حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبوضوعه، ملاذا خص ركعتني

الصوم  وملاذا مل جيعلها يف الليل  وكل ذلك موضع ألسئلة العلماء. وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه 
ويرضاه، وأن يشرح صدوران ملا حيبه ويرضاه، وأسأله أن يرضى عنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكران ما نسينا، وتقبل 

 منا إنك على كل شيء قدير. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 األسئلة



 
 
 
...... 
 
 
 

 مواطن استحباب قراءة سورة الضحى
 
 
 

ة السؤال: ما هي املواطن اليت يستحب فيها قراءة سورة الضحى  اجلواب: يقول بعض العلماء: من األحسن يف صال
الضحى أن تقرأ سورة الضحى يف األوىل وأمل نشرح يف الثانية، وهلم يف ذلك أسرار، كما أن السنة يف ركعيت الصبح 

[، فتبدأ صباحك 1[ وُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد ]اإلخالص:1ويف سنة الطواف أن تقرأ : ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن ]الكافرون:
[، وتربأ من عبادة الكفار وتلجأ إىل عبادة هللا وحده، مث تقرأ 1أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن ]الكافرون:قبل الفريضة بقراءة ُقْل اَي 

[، وفيها إقرار ابلوحدانية هلل سبحانه وتعاىل يف ذاته وأمسائه وصفاته، وكذلك بعد 1سورة ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد ]اإلخالص:
العرب كانوا يعبدون األصنام، فجاء اإلسالم وحطم األصنام  ركعيت الطواف وهي آكد، والسر يف ذلك عظيم؛ ألن

وطهر الكعبة، ويف الوقت الذي يكسر األصنام احلجرية يقبنل احلجر األسود، فهنا الشيطان جيد جمااًل للوسوسة، 
يُـَّها ويقول: كيف تكسرون تلك األحجار اليت صنعها آابؤكم وتقبلون هذا احلجر  فيكون اجلواب على ذلك: ُقْل اَي أَ 

[. وعمر 2-1[ .. ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد * اَّللَُّ الصََّمُد ]اإلخالص:2-1اْلَكاِفُروَن * ال َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن ]الكافرون:
رضي هللا تعاىل الذي كان يف اجلاهلية يصنع لنفسه إهلاً من متر، حيرسه عند رأسه، فإذا أصبح معاّ أكله، أتى إىل 

قال: إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك احلجر األسود و 
ما قبلتك، وكان علي رضي هللا تعاىل عنه وراءه، فقال: ال اي أمري املؤمنني! إنه ينفع ويضر قال: أبي شيء  قال: إذا  

ب يف َتريخ مكة وبناء الكعبة يورد آاثرًا عديدة كان يوم القيامة جاء وله لسان يشهد لكل من قبنله. وكل من كت
جدًا، وال تصل يف الصحة إىل درجة الصحيحني، لكنها يف جمموعها يعضد بعضها بعضاً، وفيها أن احلجر األسود نزل 
من اجلنة، ويقول صلى هللا عليه وسلم: )إين ألعرف حجرًا مبكة ما مررت عليه إال وسلم علين( ، فإذا كان حجر من 

ر مكة يسلم على رسول هللا، فما الذي يستبعد أن ينزل حجر من اجلنة  وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. وقت صالة حجا
الضحى خبالف األوقات اخلمسة، فهي أتيت يف وقت شبه هدوء لإلنسان، خبالف الظهر فإنه يكون منهمكاً يف عمله 

الناس، وما كل الناس يقيل من الظهر حىت  فيرتك عمله ليصلي، ومثلها العصر؛ ألن العصر تكون وقت انشغال
العصر. إذًا: من خصائص صالة الضحى: أهنا وقت انشغال الناس، ولذا فهي صالة األوابني، واألواب: شديد 

 األوب، أي: الرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل.
 
 



 
 أعلى الصفحة

 
 
 

 وضع اليد على الصدر يف الصالة
 
 
 

يضع يديه على صدره  مىت يضعها  وهو ساجد، أو جالس، أو راكع، أو ارتفع من  السؤال: ماذا على املصلي إذا مل
الركوع، أو يف القراءة  ألان نظران إىل بعض الناس يضعون أيديهم يف حمالت ال ندري عنها. املهم: إذا كان عند القيام 

جة على املالكية الذين يسدلون، قبل أن يركع، فهذه هي السنة، وقد ذكرها اإلمام مالك رمحه هللا يف موطئه، وهو ح
وكما قال والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه: ال نرتك ما أورده مالك خبطه يف موطئه ملا كتبه خليل 

وغريه. والعجيب! أن البخاري ومسلم ومجيع علماء السنة مل يرووا حديث وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة إال 
ندهم الوحيد هو من طريق مالك، كل علماء احلديث يروون حديث القبض أو وضع اليمىن من طريق مالك ، وس

على اليسرى يف الصالة من طريق مالك ، فهذه سنة، ولكن لنعلم أهنا من كمال اهليئة، والصالة هلا هيئة يف قيامك 
 رفعك ترفع يديك حذو للقراءة؛ فهذه هيئتها، وعند ركوعك يدك مفرجة األصابع على ركبتيك هذه هيئتها، ويف

منكبيك وترسلهما جبانبيك، فإذا قبضتهما كما يفعل بعض الناس فهي هيئة بعد الرفع مثل اهليئة عند القراءة، وكل 
ركن يف الصالة له هيئته، فإذا سجدت بسطت كفيك وسجدت بني كفيك يف سجودك، وإذا جلست بني السجدتني 

اليسرى وأنت جالس بني السجدتني  ال؛ ألهنا خاصة ابلقيام،  وضعت كفيك على فخذيك، وهل تضع اليمىن على
فإذا سجدت تبسط كفيك أمامك، وإذا جلست للتشهد ال تضع اليمىن على اليسرى وأنت جالس للتشهد، بل 

تضعهما على فخذيك، لكل ركن يف الصالة هيئته. إذاً: وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة حال القيام للقراءة هو 
ولكن لنعلم أن الصالة تصح بوضعهما وبدون وضعهما، ولكن السنة وضع اليمىن على اليسرى، وأحب أن السنة، 

أقول ذلك حىت ال يكون وضع اليدين وإرساهلما موضع خالف ونزاع بني الناس، فالسنة هي أن تفعل ذلك، فإذا 
غي أن تبالغ ابإلنكار عليه، وخاصة إذا كان رأيت إنساانً ال يفعلها، وتعلم أنه متأثر بقول يف مذهبه، فاعذره، وال ينب

طالب علم يفهم، وهذه املسألة ال ينبغي أن ندخلها يف اخلالف حىت توجد نزاعاً بيننا، بل من وضع يديه فقد عمل 
ابلسنة وهو األكمل والواجب على كل إنسان، ومن تركها لقول عنده أو أتونل عنده فال ينبغي لنا أن جنعل ذلك حمل 

 اع وتفريق بني إخواننا، وهللا تعاىل أعلم.خصام ونز 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 هل صلى النيب صلى هللا عليه وسلم مسداًل 
 
 
 

السؤال: قالوا: إن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى مسدالً  اجلواب: هذا يقولونه حينما صلى جالساً، فحينما سقط 
جالساً وأسدل يديه، وقلنا: هيئة صالة اجلالس نفس عن الفرس وأمل يف فخذه ويف حوضه، وكذلك يف مرضه صلى 

املالكية وغريهم يذكرون فيها خالف، هل جتلس كجلستك للتشهد أو جتلس مرتبعاً  فإن جلست جلستك للتشهد 
قبضت، وإن جلست مرتبعاً وضعت يديك؛ ألن هيئة املرتبع تكفي أبن يعلم أبنه يف قراءة، أما إذا جلست جلسة 

ائي أنك تتشهد، فتضع يديك على صدرك؛ ألن وضع اليدين عالمة على القراءة؛ وهلذا خيتلفون يف املتشهد فيظن الر 
هيئة الصالة للجالس، فإن صلى مرتبعاً وضع يديه على كفيه، وهذا هو السدل، أي: يف صالة اجلالس، ال يف صالة 

 القائم.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 القاعدون
 
 
 

القاعدون الذين مل جيدوا ما يسافرون عليه: ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد  السؤال: من هم القاعدون  اجلواب:
ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّوا َوَأْعيُـنُـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزاًن َأالَّ جيَُِدوا َما يُنِفُقوَن ]التوبة: [، هؤالء بذلوا وسعهم وبكوا 92َما َأمحِْ

م مل جيدوا، وأولئك وجدوا وختلفوا، والذين وجدوا وجاهدوا مفضلون على هؤالء، وهؤالء هلم فضل النية أسفاً على أهن
 والقصد واحلرص.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 كفارة اليمني
 
 
 

السؤال: هل كفارة اليمني ابلتخيري  اجلواب: كفارة الظهار جاءت ابلرتتيب، ولكن كفارة اليمني جاءت ابلتخيري، وهو 
، وانزع فيه املعتزلة وقالوا: كيف يكون واجباً  وكيف يكون على التخيري  ألن املعرو  ف عن األصوليني الواجب املخرين

التخيري يتناّ مع الوجوب، لكن الوجوب يف اإللزام، والتخيري يف اختيار النوع، إن شئت كفرت بعتق، وإن شئت 
 .أطعمت عشرة مساكني، وإن شئت كسوهتم، هذا على ابب التخيري

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مواطن رفع اليدين يف الصالة
 
 
 

السؤال: ما هي مواطن رفع اليدين يف الصالة  اجلواب: يف عدة مواطن: حينما يركع، وعندما يرفع من الركوع 
جد ويقول: مسع هللا ملن محده، وكذلك إذا قام من الركعة الثانية إىل الثالثة، أما بني السجدتني أو حينما يريد أن يس

فال يرفع يديه، وبعضهم يكره ذلك وبعض العلماء يكره رفع اإلصبع يف التشهد، ويقول: إن قدرت على كسرها 
فافعل، وال أدري ملاذا قال هذا ! وقد جاء يف احلديث الصحيح: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا جلس يف التشهد 

الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: )الشهر هكذا وهكذا عقد ثالاثً ومخسني( . وكان للعرب عقود إشارات ابلعدد، و 
وهكذا، وقبض إصبعه يف الثالثة(، أي: مرة ثالثني، ومرة تسعة وعشرين، وكانت للعرب عقود يف احلساب، وأعتقد 
أنه علم قد اندرس، وعقد الوسطى مع البنصر للثالثة واخلمسني عطف اإلهبام على أصلها. وبعضهم يزيد يف احلركة 

بع ويقولون: توقظ الوسنان، وتطرد الشيطان، وبعضهم يقول: تنبه القلب، لكن نقول: القلب على اليسار ابإلص
وليس على اليمني! على كٍل، جاء احلديث ابحلركة وابلسكون، فيظل رافعاً إصبعه إىل أن خيتم الشهادتني أو خيتم 

عض العلماء، وتسكني اإلصبع وارد عند التشهد أو يسلم، كل ذلك وارد يف هذا، فتحريك اإلصبع وارد عند ب
 البعض اآلخر، وهللا تعاىل أعلم.

 



 
 

 احلديث السابع والعشرون -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )الرب حسن اخللق(
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان
ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ] عن النواس بن مسعان رضي 
هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه 

تعاىل عنه قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  الناس( رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي هللا
)أتيت تسأل عن الرب  قلت: نعم، قال: استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، واإلمث ما 
 حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك( حديث حسن، رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن

حنبل والدارمي إبسناد حسن [. يسوق اإلمام النووي رمحه هللا هذين احلديثني يف موضع واحد كحديث واحد الحتاد 
موضوعهما، وإن اختلفت األلفاظ والرواة والتخريج، فاألول عن النواس بن مسعان رواه مسلم ، والثاين عن وابصة 

ديث األول: عن النواس بن مسعان أن النيب صلى هللا عليه بن معبد رواه أمحد والدارمي ، وكال احلديثني صحيح. احل
وسلم قال: )الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك(. واحلديث الثاين: عن وابصة ، ويف بعض الرواايت أنه قال: 

قدمت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف رهط من قومي، وكان ذلك يف سنة تسع من اهلجرة عام الوفود، قال: 
فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف املسجد، وحوله أصحابه، فأخذت أختطى الرقاب ألدنو منه، فقالوا: )

دونك اي وابصة ! هذا رسول هللا! فقلت: دعوين أصل إليه، فقال: دعوه، فدنوت منه حىت ملست ركبتاي ركبتيه، 
ت: أبيب أنت وأمي اي رسول هللا! بل أخربين، فقال: اي وابصة ! أخربك مبا جئت تسأل عنه أم تسأل وأخربك  فقل

فقال: جئت تسأل عن الرب واإلمث، فقلت: والذي بعثك ابحلق! عن هذا جئت أسأل!(، وهذه الرواية هلا نظري يف 
ابب احلج حينما )كان النيب صلى هللا عليه وسلم جالساً يف مسجد اخليف فأَته رجالن: أحدمها من ثقيف، واآلخر 

قال احلاضرون: قدنموا هذين فإهنما على سفر، فقال الثقفي لألنصاري: سل، وقال األنصاري للثقفي: من األنصار، ف
سل، فقال صلى هللا عليه وسلم: إن شئتما سألتما، وإن شئتما أخربتكما عما جئتما تسأالن عنه! فقال األنصاري: 

خروجك من بيتك تؤم البيت وما لك  بل أخربان أنت اي رسول هللا! قال: جئت تسأل عن حجك وما لك فيه، وعن
فيه، وعن طوافك ابلبيت، وطوافك بني الصفا واملروة، وعن وقوفك يوم عرفة، وعن حلقك الشعر، وعن رميك 

اجلمرات، وعن حنرك اهلدي ، قال: والذي بعثك ابحلق! عن هذا جئنا نسألك اي رسول هللا!(، فذكر هلما النيب صلى 
كلها حىت هناية احلج، والطواف ابلبيت، فقال يف آخره: )تطوف ابلبيت، وأييت ملك هللا عليه وسلم أجر املناسك  

 يربض بكفه بني كتفيك، ويقول لك: استقبل عماًل جديدًا، فصحيفتك بيضاء نقية(. ......



 
 
 

 فوائد دالئل النبوة
 
 
 

ئل، وإظهارًا للمعجزة ألحد واألحاديث هبذه الطريقة قد تصدر من النيب صلى هللا عليه وسلم؛ تقوية ليقني السا
احلاضرين ممن تكون عنده بعض الشبه، أو عنده بعض الرتددات، فيأيت مثل هذا األسلوب فيذهب ما يف نفسه، 

ويقوى يقينه، وجيعل عند الناظر أو السامع زايدة إميان ويقني ابهلل. وقد روي: )أن أعرابياً جاء إىل الرسول صلى هللا 
أيكلون، فقال: أنت حممد بن عبد هللا  قال: نعم، قال: أنت رسول هللا  قال: نعم، قال: عليه وسلم، وهو وأصحابه 

من يشهد لك أنك رسول هللا  قال: القصعة اليت أتكل منها، فرفع القصعة إىل أذنه فسمعها تسبح هللا، وتشهد 
تقول: كذا وكذا! فقال رجل آخر: الشهادتني: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا! فقال: وهللا! إهنا لتسبح، وإهنا ل

أمسعنيها اي رسول هللا! فقال: مسنعه، فأخذها ومسعها، فقال اثلث: أمسعنيها؛ فقال: ال، يكفي شاهدان، حطها(. 
فـوابصة أتى وافدًا مع قومه، فصار يزاحم حىت يصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومع أن آداب اجمللس متنع 

لعاطفة وللشعور أحكام فوق اآلداب كما يقولون، وقد ثبت أنه جاء نفر ثالثة إىل جملس رسول من املزامحة، ولكن ل
هللا صلى عليه وسلم، فرجل وجد فرجة فجلس، ورجل استحى أن يزاحم الناس فجلس من ورائهم، ورجل مل جيد 

فآوى إىل هللا فآواه هللا، وأما مكاانً فمشى، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أال أخربكم عن النفر الثالثة  أما أحدهم 
اآلخر فاستحىي من هللا فاستحى هللا منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض هللا عنه(. ونذكر قصة وفد عبد القيس، وهم 
من اخلليج من هناية اجلزيرة من الشرق أو الشمال الشرقي، يسافرون الشهر والشهرين، فلما وصلوا املدينة، إذا 

ا عن رواحلهم، وتركوها وأسرعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بينما أمريهم أشج عبد ابلوفد سرعان ما نزلو 
القيس يرتيث، وجيمع اإلبل ويعقلها، وجيمع املتاع ويسفطه، مث يعمد إىل عيبته فيخرج أحسن ثيابه، مث يغتسل ويلبس 

 عليه وسلم بوقت طويل، فيأيت على الثياب الطيبة، مث ميشي على تؤدة بعد أن وصل أصحابه إىل النيب صلى هللا
طمأنينة، فيجد القوم قد اجتمعوا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم مقبالً 

وقال: اي  -فانتهزها فرصة-أفسح له جبواره، وقال: )إنك امرؤ فيك خصلتان حيبهما هللا ورسوله: احللم، واألانة 
لق ختلنقت به أم جبلة جبلين هللا عليها  قال: بل جبلة جبلك هللا عليها، قال: احلمد هلل الذي جبلين رسول هللا! خ

على ما يرضي هللا ويرضي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(، فكان الوفد واحدًا، ولكن جلهم ما استطاعوا الصرب؛ 
م، بعد سفر شهرين، وأحدهم استطاع أن يضبط ألن قلوهبم جياشة ابلعاطفة لرؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسل

أعصابه، وأن يتحكم يف عاطفته، فأتى بتأٍن. فهذا وابصة يتخطى الناس، وأتى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ويف بعض الرواايت أنه قال: )جئت اي رسول هللا! وأان أريد أال أدع براً وال إمثاً إال سألت عنه، فلما وصل إىل النيب 

لى هللا عليه وسلم ابدره رسول هللا فقال: خترب أم أخربك أان (، وهذا من املعجزات اليت كانت تتجدد من رسول هللا ص
ومل -صلى هللا عليه وسلم، ويف بعض رواايت وابصة أنه قال: )إن الرسول صلى هللا عليه وسلم مجع أصابعه الثالث 

ل: استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس( إىل آخر ودفع هبا يف صدري وقا -يذكر لنا أحد كيفية مجعها



احلديث، ودفعه يف الصدر تنبيه للقلب. وهذا احلديث برواايته يدل على مدى شفافية قلب املؤمن، ومدى إشعاع 
: )اتقوا نور اإلميان والبصرية يف قلبه، وهو يرد اإلنسان املؤمن حقاً إىل فطرته اليت فطره هللا عليها، ولذا جاء يف األثر

 فراسة املؤمن فإنه يرى بنور هللا(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن الرب
 
 
 

يف هذين احلديثني يبني لنا صلى هللا عليه وسلم بكلمتني: )الرب حسن اخللق(، )اإلمث ما حاك يف النفس(، ويقابل صلى 
الرب من أمساء اجلنة كما قال هللا: َلْن هللا عليه وسلم بني معنيني متضادين، وكالمها مجع ابابً جبميع فروعه. يقولون: 

[، وقد يكون امساً جامعاً جلميع أعمال اخلري كما قال هللا: َوتـََعاَونُوا 92تـََناُلوا اْلرِبَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّوَن ]آل عمران:
[، وانظر املقابلة! قالوا: الرب ما كان للخلق يف التعامل: 2ئدة:َعَلى اْلرِبِن َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوان ]املا

من اللطف، واملسايرة، واجملاملة، وطالقة الوجه، واصطناع املعروف، وغري ذلك، والتقوى: ما كان بينك وبني هللا، 
يف فعل املعروف، فتجمع بني األمرين: حسن املعاملة بينك وبني اخللق، وبينك وبني اخلالق، أو أن الرب أمر إجيايب 

والتقوى أمر سليب يف اجتناب احملرمات، أي: تعاونوا على فعل املأمورات، وتعاونوا على ترك املنهيات، فبفعل 
املأمورات أتتون على الرب، وبرتك املنكرات أتتون على التقوى؛ ألن التقوى اختاذ الوقاية برتك املعاصي، ويقابلها قوله: 

[ أي: من 2[ أي: من الذنوب اليت بني اإلنسان وبني ربه، واْلُعْدَوان ]املائدة:2مثِْ ]املائدة:وال تـََعاَونُوا َعَلى اإلِ 
الذنوب اليت تتعلق حبقوق اآلخرين. وقال بعض العلماء: الرب فضائل األعمال، وقيل: الرب كل ما كان فيه قربة هلل من 

 إن الرب شيء هني وجه طليق وقول لني ويف رواية الفرائض واملندوابت والنوافل. قال الشاعر ويروى عن عمر : أبين
للبيت أخرى: أبين إن الرب شيء هني فعل مجيل وقول لني فكالمها عالمة على حسن اخللق. قوله: )الرب حسن 
اخللق( يقول علماء النحو: مبتدأ وخرب، ويقول علماء البيان: مجلة امسية إسنادية من ابب القصر؛ ألن كاًل منهما 

لرب معرنف أبل، وحسن اخللق معرنف ابإلضافة، وعلماء الكالم يقولون: حممول وموضوع، ويقول علماء معرنف، فا
البيان: قصر الرب يف حسن اخللق، وعندهم القصر: حقيقي وجمازي، فمن أي النوعني هذا احلديث  هل هو قصر 

 حقيقي أو هو من ابب اجملاز أو أن املعىن أكثر الرب حسن اخللق 
 
 
 



 صفحةأعلى ال
 
 
 

 حسن اخللق
 
 
 

يقول بعض العلماء: الشريعة اإلسالمية كلها حسن اخللق؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: )إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخالق(، وهو الوصف الكاشف الذي متيز به سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم عن مجيع األنبياء يف كتاب 

[، )فهذا الوصف( عنوان كلي على كمال النيب صلى هللا عليه 4َعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ]القلم:هللا كما قال تعاىل: َوِإنََّك لَ 
وسلم. سئلت أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها: )كيف كان خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقالت 

آبداب الكتاب الكرمي، فيأخذ أوامره،  للسائل: أتقرأ القرآن ! قال: نعم، قالت: كان خلقه القرآن( يعين: كان متأدابً 
ويرتك نواهيه، ويعمل آبدابه وإرشاداته ونصائحه، والقرآن الكرمي حيث على هذا الباب كقوله تعاىل: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 

َعْن النَّاِس َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي [، وقوله: َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي 199اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي ]األعراف:
[، فكان خلقه القرآن، فكل ما يف القرآن: من تعاليم، وآداب، وتوجيهات؛ كانت خلقه صلى هللا 134]آل عمران:

عليه وسلم. قال صلى هللا عليه وسلم: )الرب حسن اخللق(، وقال: )بعثت ألمتم مكارم األخالق(، فحسن اخللق هو 
الذي هو: -[ 177حملمدية، قال هللا: لَْيَس اْلرِبَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ ]البقرة:الرسالة ا

ُحبِنِه َذِوي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِننَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى  -حسن اخللق
ِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن يف َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرنِقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعهْ 

[، شهادة من هللا أبهنم صدقوا 177لَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأْولَِئَك ُهْم اْلُمتـَُّقوَن ]البقرة:اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوْ 
نَِّبيِننَي يف إمياهنم، وصدقوا يف أعماهلم، وصدقوا يف أقواهلم، فقال: آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوال

اإلميان كلها يف هذا الرب، مث ذكر فروع وأركان اإلسالم، مث ذكر مكارم األخالق من الصرب يف  [، فأركان177]البقرة:
[ 177البأساء والضراء وحني البأس، مث أتيت شهادة هللا هلم ابلصدق، فهذه اآلية: َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ ]البقرة:

اخللق، ولو أخذت كلمة: )حسن اخللق(، وجئت هبذه اآلية: إىل آخر تلك الصفات هي الرب، فإذًا: الرب حسن 
)ولكن الرب( يف احلديث، حللت حمل حسن اخللق، فالرب حسن اخللق، واآلية ذكرت اإلميان والعقائد واألعمال 

الصاحلة واألقوال الطيبة ومكارم األخالق، فكل هذه الصفات تدخل يف اآلية، فيكون حسن اخللق عنواانً لكل ما 
به الشريعة اإلسالمية، ومصداق هذا قوله صلى هللا عليه وسلم: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(. وإذا نظر جاءت 

اإلنسان فإنه صلته بربه يف طاعته وامتثال أوامره، وصلته ابلناس يف معامالهتم، وكيف يعامل الناس  قال اإلمام علي 
م فسعوهم أبخالقكم(، وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه قال رضي هللا تعاىل عنه: )إنكم لن تسعوا الناس أبموالك

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )حسن اخللق يذيب الذنوب كما تذيب الشمس اجلليد، وسوء اخللق يفسد 
ٌر ِمْن َصَدَقةٍ  بَـُعَها َأًذى  العمل كما يفسد اخلل العسل(. ومن حسن اخللق قوله تعاىل: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ يـَتـْ

[، فال ينفعك أن تنفق مثل جبل أحد ذهباً مع املن واإليذاء، قال هللا: ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِن 263]البقرة:



[، ولكن قل كلمة طيبة: هللا يوسع علينا وعليك، هللا يفتح علينا وما ننساك، هللا يكرمنا وإايك، 264َواأَلَذى ]البقرة:
واسع، دون مؤاخذة مل يبق يف يدي شيء اآلن، كلمة طيبة يسمعها منك السائل أو املسكني، وإذا مل يكن  فضل هللا

 يف املال سعة فأقل شيء الكلمة الطيبة، واالبتسامة، وطالقة الوجه.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 اخللق الكرمي وسط بني رذيلتني
 
 
 

ويقول علماء األخالق: كل فضيلة جتدها وسطاً بني طريف  وكلمة حسن اخللق ال يستطيع اإلنسان أن يوفيها حقها،
اإلفراط والتفريط، فمكارم األخالق هي الفضيلة الوسطى، وهي الصراط املستقيم بني طرفني مذمومني، فمثالً: كرم 

لذي املال جتده وسطاً بني التقتري والتبذير، فالشخص الذي ينفق ماله بغري وجه حق يقال: هذا سفيه مضيع ماله، وا
ميسك ماله عن كل وجه حق يقال: هذا خبيل مقرت حىت على نفسه، ولكن الشخص الوسط يف نفقاته، هو شخص  
كرمٌي يف حمله. والشجاعة وسط بني رذيلتني: بني اجلْب واإلحجام وبني التهور وعدم التبصر يف العواقب، لكن من 

حمل، فهو الشجاع. وكذلك احللم له موضع،  أقدم حينما يكون لإلقدام حمل، ويفر ويرجع حينما يكون للفرار
وللسيف موضع، وللتأنيب موضع، فكل مكارم األخالق وفضائلها وسط بني طرفني مذمومني، إما إفراط أو تفريط. 
وهذا احلديث يف بالغته مع إجيازه من كربايت اإلعجاز يف التعبري النبوي، فإنه جيمع التشريع كله يف كلمتني متقابلتني: 

 .بٌر وإمثٌ 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 طمأنينة النفس
 
 



 
وقال يف حديث وابصة : )استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف الصدر، وكرهت أن يطلع 

عليه الناس(، فذكر هذا امليزان، وهذا املقياس، فاطمئنان النفس يدل على حل الشيء، وعدم الطمأنينة ابلشيء يدل 
ء يف بعض اآلاثر: )إايك وحزَّاز القلوب، أو حوناز القلوب(، وحزاز القلوب هو: الشيء الذي حيز يف على اإلمث، وجا

النفس وال تتحمله، ويورث قلقاً واضطراابً، وحوناز: من احلوز، أي: الذي يشتمل على القلب ويغلب عليه. وقد 
رام والرب واإلمث إىل النفوس  وأي تلك يشكل هذا احلديث على بعض الناس فيقول: هل نرجع يف بيان احلالل واحل

، وبينهما  ، وإن احلرام بنين النفوس  وأي مقياس هلا  قال العلماء: ال، ال تنس احلديث الذي تقدم: )إن احلالل بنين
أمور متشاهبات(، إذاً: طلب طمأنينة القلب والنفس عند عدم الركون إىل أحد اجلانبني، وفيما هو وسط بني الطرفني 

، فاحلالل بنين ليس فيه تردد، واحلرام بنين ليس فيه تردد، ولكن بينهما أمور شفافة دقيقة رقيقة ال تتضح الواضحني
إبمجاع -لكل إنسان، فهي مشتبهات متموجة، )ال يعلمهن كثري من الناس( ، فإذا كان اإلنسان أمام أمر فلينظر 

ليه وسلم أم ال  قال هللا: َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ هل فيه نص من كتاب هللا أو سنة رسوله صلى هللا ع -املسلمني
نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ]النساء: ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتْسِليماً  -أي: ضيقاً -[ 65حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

ى املؤمنني، ومل تطمئن إليه نفوسهم كقوله تعاىل: َوتـََودُّوَن َأنَّ [؛ وهلذا كم من موقف كان احلق ثقيالً عل65]النساء:
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم ]األنفال: [، فهم مل يكونوا يريدون القتال يف بدر، بل يريدون الغنيمة، ولكن هللا أراد 7َغيـْ

فلعلك خرجت تريد أمرًا، وهللا يريد أمراً  شيئاً آخر، ولذا قال سعد بن معاذ : )اي رسول هللا! امض ملا أمرك هللا،
غريه، فامض إىل ما أراد هللا اي رسول هللا!(. وكانوا يف اجلاهلية يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، فلما 

ة( أراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبني هلم جواز االعتمار يف أشهر احلج قال: )من مل يسق اهلدي فليجعلها عمر 
فهل ابدروا ابلتحلل  ال، بل وقفوا وقالوا: )اي رسول هللا! أي احلل ! قال: احلل كله، قالوا: أنذهب إىل مىن ومذاكريان 
تقطر منياً (، كانوا مستنكرين هذا، وأخريًا شرح هللا صدورهم وأطاعوا. ويف صلح احلديبية ذهب عثمان رضي هللا 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء معتمراً، وما جاء مقاتاًل، فتأخر عليهم، تعاىل عنه ليفاوض قريشاً، وخيربهم أن رس
وأشيع أهنم قتلوه، فماذا فعل الرسول  ابيع أصحابه على املوت أو على أال يفروا، فبايعوا مجيعاً، وهي بيعة الرضوان 

نما قال النيب عليه الصالة اليت كانت حتت الشجرة، وقد ذكرها هللا يف كتابه، مث انكشف أن عثمان مل يقتل، وحي
والسالم: )ابيعوين، أخذ بيده األخرى، وقال: وهذه عن عثمان(، وهل يبايع عن عثمان وهو ميت، أو فعل ذلك 
إشعارًا أبن عثمان مل ميت  هللا أعلم، ولكن يسر هللا سبحانه وتعاىل تلك البيعة، وسجل هلم ذلك الفخر والفضل يف 

ن عمرو للمفاوضة، وقبل صلى هللا عليه وسلم ما شرطوا عليه، وماذا كان موقف عمر القرآن. وبعد هذا جاء سهيل ب
  جاء إىل أيب بكر وقال: )ألسنا على احلق وهم على الباطل ! أليس قتالان يف اجلنة وقتالهم يف النار  فعالم نعطي 

اطمأنت نفسه هلا  ال، فهو كان يتطلع الدنية يف ديننا ! ملاذا ال نقاتلهم !( فهل كان عمر راضياً هبذه البيعة  وهل 
لشيء آخر، لكن أاب بكر رضي هللا تعاىل عنه قال: )اي عمر ! إنه رسول هللا(، يعين: هو ميشي بوحي من هللا، فال 
تعرتض اي عمر ! ؛ ألنه من عند هللا، لكن عمر أيخذه احلماس، ويذهب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويعيد 

قول له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اي عمر ! أان عبد هللا ولن يضيعين هللا(، قال عمر : )وهللا! مل الكرة عليه، في
قِن.. أزل أصوم وأتصدق وأعتق تكفريًا لتلك الكلمة(، مث أنزل هللا سورة الفتح وفيها: َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ َرُسوَلُه الرُّْؤاَي اِبحلَْ 

ُموا بـَنْيَ يََدْي اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اَّللََّ ]احلجرات: [، وقال هللا: ايَ 27]الفتح: [، أي: ال 1أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِن
 تقدموا اآلراء واالقرتاحات، فهذا رسول هللا، وقد مسى هللا هذا الصلح فتحاً مبيناً.



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مىت يرجع إىل طمأنينة القلب 
 
 
 

يكون األمر فيه نص من كتاب أو سنة رسول هللا، فليس الستفتاء القلب حمل، وال الستفتاء عامل من  إذًا: حينما
العلماء مدخل؛ ألن النص يف كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي على ذلك، ولكن إذا مل يكن يف 

خر يعارضه يف الظاهر، وال تستطيع اجلمع األمر نص، من احلوادث اليت تتجدد، أو أن النص جممل، أو يوجد نص آ
بني النصوص، وال معرفة الراجح، وال يعرف ذلك إال النقاد احلذاق من العلماء الذين جعل هللا يف قلوهبم شفافية، 
فهنا إذا كنت يف أمر خفي مل يطلع عليه أحد، )استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك(، مثاًل: يتخاصم اثنان إىل 

هللا يعلم احملق من املبطل، والقاضي بشر قد خيطئ، وقد قال سيد اخللق صلوات هللا وسالمه عليه: )إنكم القاضي، و
ختتصمون إيل، وإمنا أان بشر أقضي لكم على حنو ما أمسع، فلعل أحدكم يكون أحلن حبجته من اآلخر، فأقضي له على 

أقتطع له قطعة من النار!(، فقد يدخل خصمان  حنو ما مسعت، فمن حكمت له أو قطعت له شيئاً من حق أخيه إمنا
على احلاكم، وهو ال يعلم الغيب، فيأيت أحدمها بشهود زور، أو بينة مزورة، ويقضي القاضي بظاهر األمر، والقاضي 
ال حيكم حىت بعلمه، فيحكم القاضي، واخلصمان مها اللذان يعلمان حقيقة األمر، وهل احلكم حق أم ال، والقاضي 

حكمه ابلظاهر، فإن: )البينة على املدعي، واليمني على من أنكر(، فإذا خرج اخلصمان حبكم صدر من معذور يف 
القاضي، واحملكوم له يعلم يقيناً يف قرارة نفسه أنه مبطل، فهل حيق له أن أيخذ ما حكم به القاضي  ال، وحينها 

و يذهب إىل البيت وال يستقر قراره؛ ألنه أوالً يستفيت نفسه، فهل تطمئن نفسه إىل ما حكم به القاضي  ال وهللا! فه
كان ظاملاً، واآلن هو ظلوم وظالم، أول األمر كان يظلم نفسه، ويظلم خصمه، واآلن ظلم القاضي وظلم الشهود، 
ولذا يقول العلماء مجيعاً ما عدا األحناف: حكم احلاكم ال حيل حراماً، وعند األحناف أنه إذا قضى احلاكم فاحملكوم 

الظاهر، لكن إذا كان يعلم يف حقيقة األمر أن املال ليس حقه، فكيف نقول حكم احلاكم حيله له ! وهللا! ال له 
هتضمها النفس أبدًا. إذًا: )الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس(. 

قياس مليمرتي، وال ميزان ابلدرهم والشعرة والذرة، ال، إمنا ورجوع اإلنسان إىل قلبه، على أي ميزان يكون  ال يوجد م
يرجع يف ذلك إىل نور اإلميان يف قلب املؤمن، وإىل الفطرة اليت فطره هللا عليها، والفطرة إن تركت على ما كانت 

يف احلديث: )إين  عليه، فهي هتدي إىل اخلري، أما إذا اعرتهتا العوارض، واجتالتها الشياطني، فال يرجع إليها، وقد جاء
خلقت عبادي حنفاء، فجاءهتم الشياطني فاجتالتهم(، فعند ذلك أتيت الشبهات، وأييت أكل احلرام، ويغلف هذا 
القلب، ويطمس هذا النور. حينما قال سعد بن أيب وقاص : )اي رسول هللا! سل هللا أن جيعلين مستجاب الدعوة، 



بت على الطعام، فإذا كان الطعام حالاًل نبت اجلسم شفافاً، قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك(؛ ألن اجلسم ين
 ليس كالزجاج، ولكن ال يكون كثيفاً ابلظلمات، فيكون القلب على فطرته ونوره كما جاء يف احلديث.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مثل نور اإلميان يف القلب
 
 
 

كلما ازداد نور السراج، كما ضرب هللا مثالً   اإلميان يف القلب كنور السراج داخل السراج، وكلما أديت العبادة هلل
َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍِة ال  للنور يف قوله: َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنَـَّها َكوَْكٌب ُدرِنيٌّ يُوَقُد ِمنْ 

اٍف معتدل، ال شرقية تسطع فيها الشمس من الصباح، وال غربية من [ أي: زيتها ص35َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة ]النور:
الزوال إىل الغروب، ولكن بني بني، أتخذ من ضوء الشمس ما يكفيها، وال تتأثر حبرارهتا، فتكون أطيب زيتاً، َيَكاُد 

تُـَها ُيِضيُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه اَنٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر ]النور: رة، ونور العمل الصاحل يذكيان هذا السراج، [ أي: نور الفط35زَيـْ
فإذا أذنب ذنباً نكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة أخرى، وهكذا حىت يتغلف القلب، كما 

لك النكت [، وال يزيل هذا الران، وينقي ت14قال هللا: َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن  ]املطففني:
السوداء إال حرارة الندم، والتوبة، والرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل. والقلب حينما يكون على الفطرة وعلى احلالة 

األوىل، إذا عرض له شيء تكون حساسيته شديدة، وقد يسميها بعض الناس: احلاسة السادسة، وحنن نسميها: حاسة 
للعبد طريقه. ومن أمثلة احلاسات املعنوية اليت ال ندرك كنهها، قصة اإلميان، وحاسة اليقني، فنور البصرية تضيء 

الصديق رضي هللا تعاىل عنه عندما جاءه غالمه بطعام، فاستنكر الطعام، طعام أيتيه غالمه به فيستنكر هذا الطعام! 
الل وحرام، ليس فيه مرارة وال ملوحة وال حرارة وال حريف وال شيء؛ لكن أحس أن فيه شبهة، عنده حساسية ح

ليس حساسية حلو ومر وحامض وماحل، بل حساسية حالل وحرام، وجسم اإلنسان ليس فيه خالاي احلالل واحلرام، 
لكن فيه خالاي الذوق يف طرف اللسان، فيميز احللو واملر واملاحل واحلامض وكل شيء بطرف اللسان فقط، لكن 

الذي يبصرها، فقال للخادم: من أين هذا الطعام الذي  اجلسم ليس فيه خالاي حالل وحرام، لكن نور اإلميان هو
جئتين به ! انظروا! )اإلمث ما حاك يف الصدر(، فقال: كنت يف اجلاهلية تكهنت لرجل ووعدين بكهانيت، ووهللا! ما  

كنت أعرف الكهانة، ولكين نصبت عليه، فلقيين فأعطاين، فاشرتيت به هذا الطعام، والرسول صلى هللا عليه وسلم 
ال: )من أتى عرافاً أو كاهناً فسأله مل تقبل له صالة أربعني يوماً( ، )وهنى عن حلوان الكاهن( ، فكيف ينهى عنه ق

رسول هللا عليه الصالة والسالم مث يشرتي به لـأيب بكر   فاستقاءه أبو بكر، وأخرجه من بطنه! وكذلك عمر ملا جاءه 
من أين هذا  فقال: أرسلتين آلتيك حبليب من إبلك، فذهبت فإذا غالمه حبليب، فاستنكر طعم هذا احلليب، وقال: 



الراعي قد أبعد، فوجدت يف طريقي إبل الصدقة، فقلت: احلبوا يل، فحلبوا يل، فهذا حليب من إبل الصدقة، وعمر 
طمأنينة ال حتل له الصدقة، فوضع أصبعه يف جوفه فتقيأ! نرجع إىل احلديث، قوله: )الرب ما اطمأنت إليه النفس( ال

مىت يرجع إليها  يرجع إليها حينما ال يكون نص يف املسألة، أما عند النص فال. وما هي النفوس اليت ينظر يف 
طمأنينتها  هي النفوس املؤمنة؛ وهلذا قال يف املقابل: )واإلمث ما حاك يف صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس(، 

رتون من الناس أو فيما بينهم، ولو فعل أحدهم شيئاً من املنكر، وبعض األشخاص يرتكبون األعمال السيئة، وال يست
وكان معه بعض زمالئه الذين على شاكلته، ال يكره أن يطلعوا عليه، حىت أن بعضهم مل يطلع عليه أحد مث أييت 

د ما ويتفاخر ابملعصية عند زمالئه عياذًا ابهلل! فيحكي بعضهم لبعض ماذا كان من أمرهم، يسافر أحدهم إىل بل
للمعصية، ويسرت هللا عليه، مث أييت لزمالئه وأمثاله فيخربهم مبا صنع، وال يستحي منهم، ويف احلديث: )إن مما أدرك 
الناس من كالم النبوة األوىل: إذا مل تستح فاصنع ما شئت(، فاملسلم يستحي ِمن أهل احلياء، ومن أهل املروءة، وقد 

قال: )استح من هللا كما تستحي من رجلني من ذوي املروءة من قومك(. روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
فقوله: )الرب ما اطمأنت إليه النفس( أي: إذا مل يكن يف املسألة نص، وترددت املسألة بني احلالل واحلرام، فلينظر هل 

 تطمئن النفس بفعل ذلك أم ال 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معرفة طمأنينة القلب
 
 
 

خرية أن وابصة قال: وكيف ذلك  أي: كيف أعرف أن قليب قد اطمأن  فقال: )ضع يدك على قلبك، يف الرواية األ
فإن القلب يطمئن للحالل، وال يطمئن للحرام(، واآلن عند التحقيق مع اجملرم يضع احملقق يده يف قلب املتهم مثل 

بسرعة، وإذا كان السؤال بعيدًا عن  الطبيب الذي يكشف عليه، فإذا وجه إليه سؤاالً يف صميم املوضوع نبض قلبه
املوضوع وليس فيه ريبة، فإن النبض معتدل، فيستدل بتغري نبضات القلب مع تغري األسئلة على حالته النفسية 

وعالقته ابجلرم، وهذا مذكور يف علم اجلناايت. وهنا أنيت إىل لفتة صغرية إلخواننا طلبة العلم الذين جيدون يف أنفسهم 
تهاد، ويعرضون عن فهم السلف رمحهم هللا، ويستبدون آبرائهم يف الفقه والفتوى حينما تكون املسألة ال الكفاءة لالج

نص فيها، أو فيها خالف كثري، فنقول هلم: ال ينبغي لكم هذا، ال سيما يف معرض االستفتاء، فلو قدر أنه اجتمع 
تردد فيها النظر، فرجعت الفتوى إىل القلب، األئمة األربعة وأصحاهبم وأنت معهم، وعرضت قضية ال نص فيها، و 

فأي القلوب أوىل أن أنخذ بطمأنينتها  قلوب السلف بال ريب، فلو مرت مسألة ليس فيها نص على سلف األمة، 
واجتهدوا فيها وأفتوا، وكانت الفتوى صادرة مبا اطمأنت إليه قلوهبم، فإذا عرضت عليك اليوم هذه املسألة، 



لك رأي فيها، ولسلف األمة ذوي القلوب احلية والقلوب املستنرية رأي فيها، وخالف رأيك  واستفتيت قلبك، وكان
رأيهم فيها، فما هو احلكم  وما الذي ترجح  وما الذي تعمل  هل أتخذ بفتوى قلبك وطمأنينته أو بفتوى أولئك 

ف، فكلنا يعلم مبدى تقواهم، األخيار الذين شهد هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابخلري  أتخذ بفتوى السل
ومدى ورعهم، ومدى علمهم، ومدى فتح هللا عليهم، ولو قيس علمنا أبولئك ما وصلنا إىل عشر علمهم وتقواهم، 
فماذا نفعل  هل نضرب أبقوال سلف األمة عرض احلائط، ويقول القائل: أان نفسي مطمئنة هلذا  ال، فيجب عليك 

نه إذا كانت املسألة متوقفة على طمأنينة القلوب، فأوىل املقاييس هي: قلوب أن حتتقر نفسك، وال تتبع هواك؛ أل
الصاحلني من سلف هذه األمة، فإذا كان هلم رأي، وأنت لك رأي مغاير آلرائهم، فهل تتهم رأيك أو تتهمهم  فعلى 

فيها، وما هي وجهة طالب العلم قبل أن يستبد حبكم مسألة أو رأي أن يستنري أبقوال السلف، وينظر ماذا قالوا 
نظرهم. يقول بعض العوام: احليوان يعرف الرب من اإلمث! وذلك ابلطمأنينة والقلق، فسمعت من بعض كبار السن 
يقول: الغنمة تعرف احلالل واحلرام، فقلت: كيف هذا ! قال: هل عندكم غنم  قلت: عندان، قال: وهل اجلريان 

 الشارع، فيجتمع غنم الشارع كله وأيكل منه، وجتد الغنم حق عندهم غنم  قلت: عندهم، قال: ارم الربسيم يف
الناس جتري، وغنمكم واقفة، ملاذا  ألن غنمك تعرف أنه برسيمك، وغنم اجلريان تعرف أهنا معتدية وليس هلا حق 
فيه، وهذا كالم صحيح. قال: حىت القطة إذا كنت أتكل، وجاءت إليك فأعطيتها، فإهنا أتكل جبانبك، لكن لو 

طفت منك شيئاً، فهي تعرف أنه ليس هلا حق فيه، فتشرد هبا، لتأكلها بعيدًا عنك!! إذاً: احليوان يدرك احلالل من خ
احلرام، واحلالل البني ليس فيه استفتاء، واحلرام البني ليس فيه استفتاء، ولكن االستفتاء فيما كان بينهما، وهذه 

: شفافة جدًا ،ومقياسها التحرج، قال -ني رمحة هللا تعاىل علينا وعليهكما يقول والدان الشيخ األم-املنزلة واملرتبة 
عليه الصالة والسالم: )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(، فإذا حصل يف النفس حزازة، وحصل يف النفس احتكاك، 

رهت أن يطلع والصدر ليس بقادر أن يسرتيح هبا، فاتركها، وإذا تركتها اسرتحت. وقوله عليه الصالة والسالم: )وك
عليه الناس(، هذه مسألة نسبية، ولكن اإلنسان من جبلته أال ميتنع أن يرى الناس منه العمل احلسن، ويكره أن يرى 

الناس منه العمل السيئ، فهذا احلديث يعترب مقياساً لشفافية القلوب فيما بينها وبني هللا. وهللا أسأل أن يوفقنا 
أن أيخذ بنواصينا ونواصيكم إىل احلق، وأن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، و 

الباطل ابطاًل ويرزقنا اجتنابه. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم 
 ورمحة هللا وبركاته.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 تنبيه
 
 
 



إلمام أيب حنيفة رمحه هللا أنه سئل عن السند، وعن الرواية، عن النص، وعن واالجتهاد روي يف بعض الكتب عن ا
والتقليد، فقال رمحه هللا: إن جاءان عن هللا فنعم، وإن جاءان عن رسول هللا فنعم، وإن جاءان عن صحايب من أصحاب 

وصحيح ابلنسبة له، فهو تويف سنة  رسول هللا فنعم، لكن إن جاء عن َتبعي فهم رجال وحنن رجال، فنقول: كالم حق
مئة ومخسني هجرية، ويوم وفاته هو مولد الشافعي، والرسول عليه الصالة والسالم يقول: )خري الناس قرين، مث الذين 
يلوهنم، مث الذين يلوهنم..(، فـأبو حنيفة كان يف وسط القرون اخلرية، فإذا كان األمر كذلك فله حق أن يقول: الكتاب 

لصحابة على العني والرأس، وأما التابعون فهم رجال وحنن رجال، فهو من طبقة أتباع التابعني، وبعض والسنة وا
األحناف يدعي أنه َتبعي، وأنه رأى بعض الصحابة، واآلخرون خيالفوهنم يف ذلك، فليكن ما يكون، فإذا قال: هم 

حنن رجال وهم رجال، قال الشاعر: وابن رجال وحنن رجال، فهو من عصر أولئك الرجال، لكن حنن اآلن ال نقول: 
اللبون إذا ما لز يف قرن مل يستطع صولة البزل القناعيس كيف تقول اآلن: حنن رجال وهم رجال ! وهللا! ما أدري أي 
رجل هذا  أان أعجب ملن يقول هذا يف هذا الوقت احلاضر! أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد كانوا يبيتون ليلهم يف 

مها هللا، قيل عن الشافعي : إنه صلى الفجر بوضوء العشاء عند مالك فكيف نقول: هم رجال وحنن عبادة يعل
رجال  وهللا! هم رجال وحنن عيال! ولو قبلوا أن نكون عياالً معهم لكانت نعمة كربى. وهذا املوضوع يثري شعور 

كل طالب علم أن حيتاط، وأن يوقر   اإلنسان؛ ألين أمسع عن أشخاص كثريين أهنم يتجرءون يف هذا الباب، وأنصح
 السلف، وأن يعرف قدر نفسه، وما عنده من علم، وأن يستنري بنور السابقني، وهللا تعاىل أعلم. ......

 
 

 [1احلديث الثامن والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب(
 
 
 

م هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين. وبعد: عن أيب جنيح بس
العرابض بن سارية رضي هللا عنه قال: )وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت 

أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى هللا عز وجل، والسمع والطاعة، منها العيون فقلنا: اي رسول هللا! كأهنا موعظة مودع ف
وإن أتمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثريًا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، 

حسن عضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور! فإن كل بدعة ضاللة( رواه أبو داود والرتمذي وقال: حديث 
صحيح. إن هلذا احلديث شأن عظيم، وهو حديث جامع، ويعطي صورة مشرقة لذلك املوقف من النيب صلى هللا 
عليه وسلم وأصحابه، والوقت الذي قيل فيه كان بعد عودته صلى هللا عليه وسلم من حجة الوداع، وجاء يف بعض 

د، وخطب الناس، قال أنس وغريه: )كأنه آاثر وطرق هذا احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم صلى على شهداء أح
 يودع األموات واألحياء(.......



 
 
 

 من صفات املؤمنني لني قلوهبم لذكر هللا
 
 
 

جاء يف بعض اآلاثر: أنه صلى هللا عليه وسلم بعد أن صلى الصبح صعد املنرب وخطب الناس هبذه املوعظة البليغة، 
 عليه وسلم، وحلسن استماع أصحابه رضي هللا تعاىل عنهم، وأثر ذلك فيهم احلسن: بالغة سيد اخللق صلى هللا

يقف  -أيها اإلخوة-وكانت النتيجة كما قال العرابض : )وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون( . هذا الوصف 
ع الناس منه اليوم على طريف نقيض، ومن صفات املؤمنني ما ذكره العرابض: وجل القلوب عند ذكر هللا، وذرف الدمو 

[ . وجاء يف بيان قسوة 2خمافة من هللا، وقد قال يف بيان صفة املؤمنني: الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم ]األنفال:
القلب، وضرب ذلك املثل ابحلجارة، فقال هللا سبحانه وتعاىل مبيناً حال قلوب القساة : مثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد 

َها لَ َذِلَك  َما َيشَّقَُّق فـََيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه األَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ ]البقرة: َتُه َخاِشًعا [، وجاء يف وصف كتاب هللا: 74ِمنـْ َزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـْ َلْو أَنـْ

ًعا ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّاِس ]احلشر: [، وقال سبحانه: اَّللَُّ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب 21ُمَتَصدِن
[، حقاً: َأال 23ُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ ]الزمر:ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمنْ 

[. وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم يف بيان السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم 28ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:
ال ظله: )ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه(، وجاء عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه كان يَِعسُّ ال ظل إ

ابملدينة ليالً، فسمع قارائً يقرأ داخل البيت، فتأثر عمر حىت محل إىل بيته، وصار الناس يزورونه يف بيته وما به مرض! 
ينما طلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ حىت جاء إىل اآلية ومن قبله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح

َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًدا ]النساء: َنا ِمْن ُكلِن ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ [، فقال: )حسبك، قال: فإذا 41الكرمية: َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
يكون حال املؤمن إذا ذُكر هللا عنده، وإذا ذَكر  -إلخوةأيها ا-ابلنيب صلى هللا عليه وسلم تذرف دموعه( . وهكذا 

هللا يف نفسه، وإذا مسع القرآن الكرمي، املؤمن حقاً يكون صايف القلب، ويقشعر جلده ويلني لذكر هللا. أما من ران 
وكما أشرت قلبه ابملعاصي، وحجب عن نور اإلميان فإنه ال يتأثر، وال يكون آلايت هللا وال لذكر هللا عنده أتثري، 

فالناس يف هذا الباب على طريف نقيض: رجل قاسي القلب، وآخر يتصنع اخلشوع والبكاء، واألمر يبقى على حقيقته 
عندما يكون العبد ملتزماً بكتاب هللا وسنة رسوله حقاً، فإنه بال شك يتأثر إذا مسع كتاب هللا، وإذا كان مدعياً ذلك 

ية، وثوب العارية شفاف ال يقي وال يسرت. وطريق اخلشوع ما بينه العلماء أن بغري حق فإنه كما يقال: البس ثوب عار 
اإلنسان إذا قرأ كتاب هللا، وتال آايته، أمعن فيها، وبذلك يصل إىل قلبه، ويعي ما يقول، وهبذا يتأثر مبا يقرأ، وكان 

قال الراوي: )موعظة بليغة(،  بعض السلف يقوم الليل يقرأ، فتوقفه آية يظل يرددها حىت يطلع الفجر! وهكذا هنا
ومن أبلغ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  موعظة يسمعها أصحاب رسول هللا، ومن خري من أصحاب رسول 
هللا  أولئك الذين أشربت قلوهبم اإلميان ابهلل وبرسوله، وأولئك الذي زادت شفافية قلوهبم وأرواحهم، وأتثروا فعاًل 

عليه وسلم. أييت حنظلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول: )انفق حنظلة اي رسول هللا! بصحبة رسول هللا صلى هللا 



قال: وما ذاك ! قال: نكون عندك فتذكران وتعظنا، فتذرف الدموع، وختشع القلوب، فإذا انقلبنا إىل بيوتنا وعافسنا 
! وهللا! لو دمتم على ما تكونون عليه  األهل، نسينا ذلك كله، فقال صلى هللا عليه وسلم: ساعة وساعة اي حنظلة

عندي لصافحتكم املالئكة يف الطرق، ولزارتكم يف البيوت(، نعم ساعة فساعة! وأي ساعة أجلن وأعظم وأعلى من 
ساعة يقضوهنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم !! يقول ابن مسعود : )وهللا! لقد أنكران قلوبنا بعد وفاة النيب 

وسلم وملا ندفنه بعد(. هكذا يبنين لنا العرابض رضي هللا تعاىل عنه أثر املوعظة البليغة من النيب صلى صلى هللا عليه 
هللا عليه وسلم على أصحابه، والواجب على املسلم حقاً أن جيعل لنفسه ساعة خيلو فيها بربه، وخيلو مع نفسه، كما 

عض أصحابه: )اجلس بنا نؤمن ساعة(، أليسوا مؤمنني ! جاء عن أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه أنه قال لب
بلى، ولكن ليزدادوا من اإلميان، وجيددوا اليقني مبا يتذاكرون من آايت هللا، فحبذا لو جيعل الفرد لنفسه ساعة من 

إهنا ألسعد الليل حينما تنام العيون، ويغفل الناس، فيتآنس مع ربه يف ذكره آلايته، وشكره آلالئه، فوهللا! مث وهللا! 
حلظات يف حياة اإلنسان، وحينما جيد اللذة واحلالوة يف تلك املناجاة الكرمية ينسى الدنيا مبا فيها، ويكفي بياانً لذلك 
أن سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه! إهنا حالوة املناجاة بينه وبني هللا، ولذة القيام 

يقول: )أفال أكون عبدًا شكورًا !!( شكرًا هلل على نعمائه يقوم بذلك، وقد قال: )وجعلت  يف تلك اللحظات؛ ولذا
 قرة عيين يف الصالة(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أمهية الوصية يف اإلسالم
 
 
 

نرجع إىل املاضي البعيد.. وإىل التاريخ التليد.. إىل تلك احلالة اليت كان عليها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، فقد تنبهت قلوهبم، وعلموا حبقيقة املوقف، وأدركوا ما عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: كأهنا 

فأوصنا! هذا هو املطلب احلقيقي، وهذا هو الفقه واإلميان احلقيقي، أدركوا حالة رسول  -اي رسول هللا-موعظة مودع 
بقة معهم، فأجاهبم فقال: )أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة(، هللا صلى هللا عليه وسلم املغايرة للحاالت السا

وقد أشران إىل أمهية الوصية ومنزلتها يف اإلسالم ,وأهنا ال تنطلق إال عن شفقة ورأفة من املوصي إىل املوصى إليه، 
ابلوصااي، بل أفرد والصلة القوية بني )وصى( و)وصى له(، كالمها فيه صلة معنوية أو حسية، واإلسالم بكامله أييت 

الصَّاحِلَاِت هللا تعاىل سورة يف بيان أمهية الوصية فقال: َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
ينزل على الناس إال سورة [، حىت إن الشافعي رمحه هللا يقول: لو مل 3-1َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِن َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ ]العصر:

لكفتهم هذه السورة. واملوىل سبحانه يوصي عباده، كقوله تعاىل:  -أي: يف التوجيه واإلرشاد والنصح-العصر 



َنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ]العنكبوت:11يُوِصيُكُم اَّللَُّ يف َأْوالدُِكْم ]النساء: [، وكذلك جربيل عليه السالم 8[ ، َوَوصَّيـْ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما قال بعض األنصار : )جئت مع قومي إىل رسول هللا صلى هللا عليه يوصي رس

وسلم، فوجدانه قائماً ومعه رجل حيادثه، فأطال القيام معه حىت أشفقت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
الذي أطال القيام معك ! لقد أشفقت طول قيامه، فلما انصرف عنه الرجل قلت: اي رسول هللا! من هذا الرجل 

عليك من طول القيام! قال: هل رأيته ! قلت: نعم، قال: هذا جربيل، ما زال يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه(، 
فجربيل يوصي رسول هللا يف حق اجلار. وكذلك يقول صلى هللا عليه وسلم: )أوصاين جربيل ابلسواك(، وقال: 

ضاة للرب(، وكذلك حديث: )إن ريب أوصاين خبمس( مث ذكر صلة الرحم، وأشياء عديدة، )السواك مطهرة للفم، مر 
ولقد أملمنا بكثري من الوصااي فيما مجعناه يف كتاب )من وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم(، مثل وصية النيب صلى هللا 

الثة أايم من كل شهر، وأن أوتر قبل عليه وسلم أليب هريرة بقوله : )أوصاين خليلي بثالث: ركعيت الضحى، وصيام ث
أن أانم( وجاء عن أيب ذر رضي هللا عنه أنه قال له: )إنك رجل ضعيف فال تطلب اإلمارة(، فأوصاه أيضاً بصيام ثالثة 
أايم من كل شهر، والنوم على وتر، وقال له: )إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك(، واألحاديث كثرية يف 

 ومن تتبعها وجد حقاً أن اإلسالم قد جاءت فيه الوصااي من مجيع النواحي.ابب الوصية، 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 تفسري سورة العصر
 
 
 

[، وهل هو وقت صالة العصر  ال، بل املراد 1سورة العصر يوصي هللا فيها عباده املؤمنني، فيقول: َواْلَعْصِر ]العصر:
عىن الزمن الذي تقع فيه األحداث، وفيه الدورة الكونية املتجددة اليت به الزمن كله، وهذا أعم وأمشل؛ ألن العصر مب

ما انتهت إال وبدأت دورة أخرى، وفيها تعاقب الليل والنهار، وتكرار اجلديدين، وأمم متضي.. وأمم أتيت.. ونبات 
له مدروج يف ظرف الزمان ينبت.. ومثرة تثمر.. وإنسان يولد.. وآخر ميوت.. وعامل البحار واألشجار واألهنار والعامل ك

واملكان، فقوله: َواْلَعْصِر  يبني ما يف الزمن من آايت تبني قدرة هللا سبحانه وتعاىل. قال: ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر 
أن مبحث القسم يف كتاب هللا معجزة، وليت من يتصدى هلا ويتتبعها، فما  -أيها اإلخوة-[، وقد أشران 2]العصر:

ب هللا ومقسم عليه إال وبينهما ارتباط ومناسبة قوية جداً، وهنا: العصر من حيث هو زمن، سواء كان من قسم يف كتا
زمناً كلياً مطلقاً أو زمناً جزئياً حمدودًا، فيقسم سبحانه هبذا الزمن الذي هو حمل العمل والكسب، والشخص إذا عمل 

خيسر، وإن أعظم خسران للعبد هو يف عمره، فهو ال خيلو عمله من أحد أمرين: إما أن يكسب يف عمله وإما أن 
رأس ماله يف حياته، إن اكتسب فيه خرياً فهو رابح، وإن اكتسب فيه شرًا فهو خاسر، وتقدم احلديث الذي فيه: 

)كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(. إذًا: أعظم خسران على اإلنسان أن يضيع جزءًا من عمره، وال 



ا ا اخلسران أحد قط ولو كان َتجراً راحباً: ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِن َوتـََواَصوْ يسلم من هذ
[، فالتاجر إن ربح مال الدنيا فلن يصل إىل غىن قارون، وإن ملك وتسلط فلن يصل إىل ملك 3اِبلصَّرْبِ ]العصر:

الذي كان يف عهد إبراهيم عليه السالم، وكما يقال: )ما ملك الدنيا إال رجالن: أحدمها فرعون، وال إىل ملك النمرود 
مسلم، وهو النيب سليمان، واآلخر كافر، وهو النمرود(، وهذا ذو القرنني مكن هللا له يف األرض، وأعطاه من كل 

ان وعمل الصَّاحِلَاِت(؛ ألن شيء سبباً، وكل ذلك مضى وانتهى، ولكن الكسب احلقيقي هو ما بني سبحانه: )اإلمي
الكسب املادي مدته مدة حياته، فإذا انقضت احلياة انتهى ذلك الكسب وامللك، واحلياة احلقيقية هي اآلخرة: َوِإنَّ 

قاً هو [. إذًا: الكسب احلقيقي والسالمة من اخلسران ح64الدَّاَر اآلِخَرَة هلََِي احْلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن ]العنكبوت:
ابإلميان والعمل الصاحل: )ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت( ومن الصاحلات ما أفرد وخص يف هذه السورة الكرمية: 
)َوتـََواَصْوا( أي: يوصي بعضهم بعضاً، ويف هذا أمهية إقامة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن كاًل من املؤمنني 

ي شيء يتواصون  )َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِن(، وفيه كل اخلري يف الدنيا واآلخرة، وفيه كتاب هللا وسنة رسوله، يوصي اآلخر، وأب
وما بعد احلق إال الضالل، فإذا تواصوا ابحلق وتناهوا عن املنكر: )َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ(، وفيها إشارة إىل أن كل من 

س به، فالبد أن يصيبه ما حيتاج إىل الصرب معه، ويقول هللا سبحانه يف اآلية متسك ابحلق، وقام يدعو إليه، ويوصي النا
ْسَتِوي احْلََسَنُة َوال السَّيِنَئُة الكرمية: َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي * َوال تَ 

[، فاحلسنة تكون من جهة الداعي إىل هللا، ومن أين تكون السيئات اليت 34-33َأْحَسُن ]فصلت: اْدَفْع اِبلَّيِت ِهيَ 
أتيت إىل الداعي إىل هللا  أتيت ممن يدعوهم إىل اخلري وال يهتدي يف ابدئ األمر. مث يقول هللا يف آخر السياق: اْدَفْع 

َنَك َوبـَيْـ  يٌم * َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا ]فصلت:اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ [، 35-34َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ
[. إن هذا احلديث مبا فيه من ذكر الوصية ابلذات، جيمع كل 3وهنا يقول: َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِن َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ ]العصر:

يدخل يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وهنا بالغة البلغاء، وكما يقول خري يف الدنيا، وكل تشريع إسالمي 
الراوي: )كأهنا موعظة مودع(، واملودع خيتصر القول؛ ألنه مقبل على سفر؛ فلذا مجع صلى هللا عليه وسلم ما يريد أن 

: استجابة لطلبكم أوصيكم، يلقيه إىل األمة يف تلك اللحظات احلرجة، وبني ما طلبوه يف هذه الكلمة )أوصيكم( أي
 وحينئذ تنفع الوصية، وتقع وتستقر يف القلوب؛ ألهنم هم الذين طلبوها منه. ......

 
 
 

 الوصية بتقوى هللا والسمع والطاعة
 
 
 

ينبغي للداعية ولطالب العلم أن يتحني املواعظ عند مناسبتها، حىت جيد آذاانً صاغية، وقلوابً واعية، فلما طلبوا 
درهم هبا، ومجع هلم كل اخلري: )أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة(، فجمع بني األمرين: التقوى يف كل الوصية اب

حقوق هللا سبحانه وتعاىل، وإقامة حدوده، والسمع والطاعة يف عالقة األفراد بعضهم ببعض، ولقد علم أصحاب 
ان أن يقولوا: مسعنا وأطعنا، حىت لو حكم رسول رسول هللا حبقيقة السمع والطاعة، وقد كان من شرط اإلسالم واإلمي

نَـُهْم َأْن يَـ  َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ْعَنا َوَأَطْعَنا هللا يف ذوات أنفسهم: ِإمنَّ ُقوُلوا مسَِ



نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا [، َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكنِ 51]النور: ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
[. هكذا مبدأ اإلسالم يف حفظ نظام األمة، وحقن دمائها، وصيانة أمواهلا، واحلفاظ على 65َتْسِليًما ]النساء:

اق ونزاع مث إىل قتال يفسد العامل؛ ولذا كان أيمر صلى أعراضها؛ ألن اخلالف وعدم السمع والطاعة سيؤدي إىل شق
هللا عليه وسلم ابلسمع والطاعة لكل أمري يرسله، ينصحه هو بتقوى هللا، ويوصي أصحابه ابلسمع والطاعة، وهكذا  

رى هل كان املسلمون على هذا املبدأ. مث بني صلى هللا عليه وسلم حتقيقاً هلذا املبدأ: )ولو أتمر عليكم عبد(، اي ت
للعبد إمارة  وهل يكون العبد ويل أمر للمسلمني  أمجع املسلمون أبن اخلالفة على املسلمني ال تكون إال لألحرار، 
وأييت نص آخر: )األئمة من قريش(، ولكن قد يتغلب العبد فيأخذ الوالية، كما حصل يف دولة املماليك، واألصل أن 

قريش( كما جاء يف أثر علي رضي هللا تعاىل عنه، ولكن قد تصري اخلالفة الوالية ال تكون إال يف قريش: )اخللفاء من 
يف غري قريش، ففي احلياة تطور، ويف احلياة تغري، فإن أتمر عليكم عبد، وأخذ اإلمارة، فالزموا الطاعة! وهذا يكون 

بيتاً يف اجلنة(، وهل مكان على سبيل املبالغة، كما جاء يف احلديث )من بىن هلل بيتاً ولو كمفحص قطاة، بىن هللا له 
القطاة اليت تبيت فيه يصلح أن يكون بيتاً هلل ! ال، لكن قالوا: هذا على سبيل املبالغة، ومهما يكن من شيء فإن 

السمع والطاعة من سيم املسلمني مع أمرائهم، وقد أشران أن هللا سبحانه وضع املبدأ الذي يتعلق بني احلكام 
اِبْلَعْدِل  ة: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُمواواحملكومني يف اآلية الكرمي

لرَُّسوَل َوُأْويل [، وهذا واجب األمراء واحلكام. واجلانب الثاين: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا ا58]النساء:
[، فهذا مبدأ ارتباط الوايل ابلرعية، والرعية 59اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ]النساء:

 ابلوايل.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 االلتزام بسنة الرسول وخلفائه عند االختالف
 
 
 

وسلم من االختالف فيقول: )فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثريًا(، فهنا حمط الرحل، مث حيذر صلى هللا عليه 
 وموضع اإلعجاز، حيث أخرب صلى هللا عليه وسلم أن من يعيش ويطول عمره فسريى االختالف بني الناس.

 
 
 

 أعلى الصفحة



 
 
 

 اختاذ عثمان لألذان األول يوم اجلمعة
 
 
 

اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي(، وسنة اخللفاء مثل ما فعله عثمان عندما اتسع  مث قال: )فعليكم بسنيت وسنة
العمران يف املدينة، فسن عثمان األذان األول يوم اجلمعة قبل الوقت، وجعل هذا األذان على الزوراء، وكانت تبعد 

قهم إىل البيوت، ليتهيئوا ألداء اجلمعة؛ عن املسجد حنوًا من مائتني مرتاً تقريباً؛ وذلك ألجل أن يرجع الناس من أسوا
ولذا ميكن لقائل أن يقول: لعل عثمان رضي هللا عنه أخذ ذلك من املصلحة اليت تقتضيها. وميكن أن يستند هلذا 

[، وقد أمجع 9ِذْكِر اَّللَِّ ]اجلمعة:الفعل بقوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل 
الفقهاء أن من كان بعيد الدار، ولو مكث يف مكانه حىت يسمع النداء مل يدرك اخلطبة أو يفوته شيء من الصالة، 

فإنه يتعني يف حق هذا ابلذات أن يسعى إىل ذكر هللا قبل النداء إليها، كما يف القاعدة: )ما ال يتم الواجب إال به فهو 
فرأى عثمان رضي هللا تعاىل عنه أن أهل السوق لو بقوا يف أسواقهم حىت ينادى للجمعة عند دخول  واجب(،

الوقت، فإنه ال يسعهم أن أيتوا إىل صالة اجلمعة من دكاكينهم وأسواقهم، وحيتاجون إىل الرجوع إىل البيوت 
هلذه املصلحة. ومن هنا أخذ الفقهاء  لالغتسال أو الوضوء، فلم يبق عندهم وقت، فرأى أن جيعل أذاانً قبل الوقت

أنه إذا اتسعت البلدة فيشرع أن جيعل أكثر من مؤذن، كما قال مالك : إذا اتسع املعسكر فإن على القائد أن جيعل 
عدة مؤذنني لتنبيه الناس، إال أذان صالة املغرب لضيق الوقت. ولذلك شرع األذان األول لصالة الصبح، وهذا من 

ن أن يقال: إن عثمان قاس أذان اجلمعة على أذان الصبح؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم سن أصل السنة، وميك
أذانني للفجر سوى اإلقامة، وقال صلى هللا عليه وسلم : )إن بالاًل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم 

صائم، حىت إذا اندى ابن أم مكتوم مكتوم، ( فكان بالل ينادي قبل الفجر، وجيوز بعد ندائه األكل والشرب لل
أمسك من يريد الصوم عن األكل والشرب، وقال: )الفجر فجران: فجر حيل فيه الطعام، وحترم فيه الصالة، وفجر 
 حتل فيه الصالة، وحيرم فيه الطعام(، وهكذا كان اخللفاء الراشدون هلم من السنن ما يستند إليه العلماء فيما بعد.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حكم صالة ركعتني بني األذان األول والثاين يوم اجلمعة
 



 
 

وهبذه املناسبة ننبه على كثريًا ما يتساءل الناس عنها وخيلطون فيها وهي: حينما يؤذن املؤذن على املنارة، وقبل أن 
ك زمن يسع لفعل يصعد اإلمام على املنرب، يف تلك الربهة مل يعد هناك زمن بني األذانني، مع أنه يف السابق كان هنا

ما، ,جند الناس جلوساً يف املسجد فإذا مسعوا األذان األول قاموا فصلوا ركعتني؛ ألن أذان عثمان الذي شرعه يف 
األسواق نقله بنو أمية إىل ابب املسجد، مث نقله من بعدهم إىل عند املنرب، وأصبح األذان األول الذي كان للتنبيه 

بداًل من السوق، مث انتقل من ابب املسجد إىل عند املنرب، فأصبح أذان الوقت قبل دخول الوقت على ابب املسجد 
مع األذان األول ليس بينهما إال برهة وجيزة، ومعلوم أنه يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ما كان يوجد هذا األذان، 

ذا أذن املؤذن على املنارة قام الناس وإمنا أذان الوقت واإلقامة فقط، ومل يكن هناك متسع لصالة ركعتني، أما اآلن فإ
يركعون ركعتني، فإذا انتهوا من هاتني الركعتني صعد اإلمام على املنرب مث سلم، وقام املؤذن يؤذن أذان الوقت الذي 
تصح بعده الصالة، فيتساءل الناس عن هاتني الركعتني اللتني مها بني األذان على املنارة وبني األذان الذي بني يدي 

يب: أمها سنة مجعة  جند ابن القيم يقول عبارة شديدة: من ظن أهنا سنة فهو أجهل من محار أهله! ولكن جند اخلط
شيخه اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يقول: إن هاتني الركعتني ليعلم كل إنسان أهنا مل تكن زمن رسول هللا صلى هللا عليه 

ى سطح املسجد، ويبدأ صلى هللا عليه وسلم يف اخلطبة، فليس وسلم؛ ألنه مل يكن إال أذان واحد، يؤذن املؤذن عل
هناك جمال للصالة، والناس يستمعون إىل اخلطبة، وال يقوم أحد للصالة، ولكن حيث أن عثمان قد أنشأه فهو سنة 

ل ينكر خليفة راشد، فطالب العلم يف حد ذاته ال يفعلها؛ ألنه يعلم يقيناً أهنا ليست سنة، أما بقية عوام الناس فه
عليهم أو يرتكهم على ذلك  ينظر: إن كان أولئك العوام يرونه موضع ثقة، ويقبلون منه، فإنه يبني هلم، وإن كان لو 

هناهم عنها ظنوا أنه ينكر السنة، وسينفرون عنه، وال يستطيع أن يبني هلم ما هو أهم من ذلك؛ فليرتكهم وليلتمس هلم 
لم )بني كل أذانني صالة(، وإن كان احلديث يعين األذان واإلقامة، إال أن هذا عذرًا من عموم قوله صلى هللا عليه وس

فعل عثمان، وهو فعل خليفة راشد، فنعتربه ونلتمس العذر لعوام الناس. انظر إىل حكمة الدعوة عند ابن تيمية ! 
سنة خليفة راشد، وهبذا وانظر إىل شدة القول عند تلميذه! وعلى هذا اعترب ابن تيمية رمحه هللا ما فعله عثمان 

تلتمس األعذار لعوام الناس. ومن سنة اخللفاء الراشدين املهديني أن عمر رضي هللا تعاىل عنه هنى عن بيع أم الولد، 
وكان قبله مباحاً، لكنه مسع جلبة وأصوات، فقال: ما هذه اجللبة  قالوا: رجل ابع أم ولده، وفرق بينها وبني أوالدها، 

هم، فمنع عمر من بيع أم الولد، وجعلها تعتق من رأس ماله، ولو مل يكن عنده سواها، وانعقد إمجاع فبكى األوالد ألم
املسلمني أنه ال تباع أم الولد بعد موت موالها، بل تعتق بعد موت موالها حااًل، ولو مل يوص بعتقها، ولو مل يكن يف 

ة رفع قطع اليد يف السرقة، والتمس عذرًا للناس، إىل تركته سواها. وهكذا رأى عمر رضي هللا تعاىل عنه عام الرماد
 غري ذلك من األحكام اليت انفرد هبا اخللفاء الراشدون من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 
 التحذير من البدع والضالالت

 
 
 

(، وهذا التحذير من الرسول صلى هللا مث قال عليه الصالة والسامل : )وإايكم وحمداثت األمور! فإن كل حمدثة بدعة
عليه وسلم يقف عنده العلماء طوياًل، ويبحثون فيه حبثاً وافياً واسعاً، وأوسع من كتب يف هذا الباب هو اإلمام 

الشاطيب رمحه هللا يف كتاب اإلعتصام، وكذلك القرايف يف الفروق بني السنة والبدعة، فعلى طالب العلم ومريد املعرفة 
يرجع إىل هذين الكتابني ليعرف حقيقة السنة من البدعة. وجممل ما يقال يف ذلك: إن البدعة، واإلبداع، حقاً أن 

واالبتداع، مأخوذة من الِبدْع، والِبدْع والِبْدء يف اللغة بينهما تقارب، تقول: هذا بدء الشيء، وفالن ابتدأ العمل 
وليس بني البدء والبدع إال العني واهلمز، ويقول علماء فقه  الفالين، وتقول: هذا بدع، وفالن ابتدع األمر الفالين،

اللغة: إذا توافقت املادَتن يف أكثر احلروف واختلفت يف حرف واحد، كان بينهما صلة وقرابة يف املعىن والداللة، 
وبدع، وجدان  وبقدر اقرتاب احلرفني املختلفني من خمرجهما كان قرب هاتني الكلمتني يف املعىن، وإذا نظران إىل بدأ

اهلمزة والعني من حروف احللق، تقول: )أء(، وتقول )أع(، إال أن العني أقرب، فكل بدع له ابتداء، ومتيز البدع ببدء 
[؛ ألن هللا بدأ 117شيء ال نظري له، أي: وجود شيء على غري مثال سابق، ومنه: َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرِض ]البقرة:

بق، فخلق السماوات واألرض جيتمع فيه البدء والبدع؛ ألن البدء هو بدء خلقهما، والبدع خلقهما على غري مثال سا
ألهنما على غري مثال سابق. وكذلك قوله سبحانه يف حق رسوله صلى هللا عليه وسلم: ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل 

يئه بدعاً على غري مثال، بل سبقه رسل يف [ أي: قد تقدمه رسل متعددون، ومل يكن هو يف بداية جم9]األحقاف:
أمم. وهكذا قالوا: البدعة هي إجياد شيء ليس له نظري يف الشرع، ومل يعرفه الصدر األول عمن له حق التشريع من  

 كتاب هللا، أو سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو اخللفاء الراشدين.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الدينحتذير السلف من االبتداع يف 
 
 
 

مدح السلف السنة، وذموا البدعة، والسنة هي الطريقة، كما قال القائل: من معشر سنت هلم آابؤهم ولكل قوم سنة 
وإمامها أي: طريقة يلتمسوهنا. والبدعة مل تكن سنة سابقة، ولكنها أمر جديد ال عهد له من قبل، ولذا قال مالك 



فقد اهتم حممدًا صلى هللا  -ابتدع شيئاً مل يكن موجوداً وظن أنه حسنة يعين:-رمحه هللا: من سن سنة وزعم أهنا حسنة 
عليه وسلم أبنه مل يبلغ الرسالة. وقد ورد عن ابن املبارك أنه قال: من ابتدع بدعة يف اإلسالم فقد خون رسول هللا يف 

َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا  الرسالة؛ ألن هللا تعاىل يقول: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمتُ 
[، فبعد اإلكمال واإلمتام من الذي يدعي النقصان ! فـمالك رمحه هللا يرى أن من ابتدع يف الدين شيئاً 3]املائدة:

، وال عن وقال: هذا حسن اعملوا به، أو خذوه عين، ومل يكن هلذا األمر سلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
خلفائه، فإنه يكون ابتداعاً جديدًا يف دين هللا، واآليت به يلزمه أنه خون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف البالغ؛ 
ألن هللا قال: )َأْكَمْلُت َلُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت(، وليس بعد الكمال إكمال، وال بعد اإلمتام إمتام، فالدين قد  

اء إنسان وقال: خذوا هبذا، فمعىن ذلك: أنه بقي يف الدين ثلمة، وهذه تتمتها! فيتعارض مع )َأْكَمْلُت( كمل، فإذا ج
و )َأمْتَْمُت(. قال اإلمام مالك قاعدة مشهورة وهي: ال يصلح آخر هذه األمة إال ما صلح به أوهلا. وقد جاء عنه 

يس عليه أمران فهو رد(، أي: مردود على صاحبه، صلى هللا عليه وسلم التشديد يف البدع حيث قال: )كل عمل ل
والعلماء يتكلمون عن املبتدعات يف مراتبها وأحكامها، وقد تغلظ البدعة حبسب الزمان أو املكان، فشدد صلى هللا 
عليه وسلم البدعة يف خصوص املدينة، ولعن من أحدث فيها بدعة فقال: )لعن هللا من أحدث فيها، أو آوى حمداث(، 

ألن املدينة عاصمة اإلسالم، وموئل اإلميان، وهو أيرز إليها كما أترز احلية إىل جحرها، وأييت إليها املسلمون  ملاذا 
من مشارق األرض ومغارهبا، فالبد أن تبقى املدينة على السنة املطهرة، نرية واضحة ال ختالطها بدعة؛ ألن من رأى 

ير من البدع مالك بن أنس إمام دار اهلجرة رمحه هللا تعاىل، ففي البدعة فيها ظن البدعة سنة. وأشد الناس يف التحذ
جاء وصلى يف املسجد النبوي يف الصف األول، وألقى رداءه  -وهو من العلماء املشهورين-ترمجته أن ابن مهدي 

  فجاء بني يديه، فلما أهنوا الصالة، أخذ الناس ينظرون إىل الرداء وينظرون إىل مالك فقال: من هنا من احلراس
اثنان، فقال: خذاه إىل احلبس، فذهبا به إىل احلبس، ويف رواية أخرى: جاءه احلراس فقال: إىل أين ! قالوا: إىل 

احلبس، قال: ملاذا ! قالوا: أبمر أيب عبد هللا ، قال: اذهبوا يب إىل أيب عبد هللا ، فذهب احلراس به إىل أيب عبد هللا 
رسول هللا ما مل حيدثه أحدًا قبلك ! قال: اي أاب عبد هللا ! إن اجلو حار كما  مالك بن أنس ، فقال: حتدث يف مسجد

ترى، وثقل علين ردائي فطرحته بني يدي، قال: آهلل ما أردت خمالفة من قبلك  قال: وهللا! ما أردت خمالفة من قبلي! 
اء بني يديه وهو يصلي حداثً، قال: ال تعد لذلك، وال حتدثن يف مسجدان ما ليس فيه! هكذا يعترب مالك طرح الرد

وأيمر بفاعله إىل احلبس! ويقول ابن سرحون: يف القرن السابع اهلجري كان هناك خدام يف املسجد النبوي، فإذا 
أقيمت الصالة نظروا: فمن صف وحده خلف الصف، ومل ينضم إىل الصفوف األوىل انتظروا حىت يسلم، فيأخذون 

رسول هللا ما ليس منه، وملاذا ال يقف مع الصفوف األوىل  وكان من يطرح به إىل احلبس؛ ألنه أحدث يف مسجد 
السجاجيد يف الصف األول مث يذهب، أيخذوهنا إىل بيت مال املسلمني، ملاذا حيجز يف املسجد ما ليس له حق فيه  

حيث أحرم رسول وجاء رجل إىل مالك رمحه هللا وقال: أريد أن أحرم من املسجد النبوي، قال: ال تفعل، أحرم من 
هللا من ذي احلليفة، قال: اي مالك ! وما الذي مينعين أن أحرم من مسجد رسول هللا من عند القرب الشريف ! قال: 
أخشى عليك الفتنة، قال: وأي فتنة يف أميال أزيدها  قال: هذه هي الفتنة اليت أخافها عليك، أن تظن بنفسك أنك 

 صلى هللا عليه وسلم، يعين: تظن يف نفسك أنك يف إحرامك زدت أمياالً سبقت إىل عمل مل يسبقك إليه رسول هللا
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، انظروا إىل هذه الدقة! وهلذا صدر منه هذا التشديد: )من سن سنة وزعم أهنا 

 سد الذرائع. حسنة، فقد زعم أن حممدًا خان الرسالة(. ولـمالك يف هذا مواقف عديدة، وهو من أوسع األئمة يف
فمثاًل: كره أن يتبع الصائم ستاً من شوال برمضان، مع أن احلديث فيه: )من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال 



فكأمنا صام الدهر(؛ لذا يقول املالكية: ال جتعل صيام الست من شوال عقب رمضان مباشرة، بل وزعها خالل 
السنة؛ فالنيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن صوم اليوم الذي الشهر بعيدًا عن رمضان؛ ألن هذا األصل موجود يف 

يشك فيه، أي: خمافة أن يتخذه الناس سنة، ويالزمون عليه فيلحقونه برمضان، فصانت السنة رمضان من أن يزاد يف 
 يزاد أوله أو يلحق يف آخره، فالعيد يف آخره حيرم صومه، ويوم الشك يف أوله حيرم صومه، ليبقى رمضان على عدته ال

[، فالذين من 183وال ينقص منه. وهللا سبحانه يقول: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ]البقرة:
قبلنا فرض عليهم صيام رمضان ولكنهم ضيعوه، كما فرضت عليهم اجلمعة فضيعوها، وأبي شيء ضيعوا رمضان  

كانوا يصومون يوماً قبله احتياطاً، ويوماً بعده احتياطاً، وملا طال الزمن أدخلوا االحتياط   جاء يف بعض الرواايت أهنم
يف صلب الفرض، وهكذا عدة مرات حىت زادوا فيه مخس مرات، أي: عشرة أايم، وأصبح رمضان عندهم أربعني 

هذا هو صوم النصارى كما نعلم. يوماً، وإذا جاء رمضان يف شدة احلر وعجزوا عن صومه، نقلوا الصوم إىل الربيع! و 
فرأى مالك رمحه هللا مع وجود احلديث كراهية أن يلصق ستاً من شوال برمضان، ويقول الشاطيب : وما خافه مالك 

قد وقع ابألندلس؛ ألن األمراء هناك كانوا يلزمون الذين يوقظون الناس للسحور ابلبقاء على مراسم الصوم يف 
ذا انقضت قاموا بشعائر العيد، ولقد أدركنا أشخاصاً يصومون رمضان إىل يوم العيد، رمضان ستة أايم من شوال، فإ

ويبدءون الصوم حىت اليوم السابع من شوال، مث جيعلون اليوم الثامن عيداً! فما خاف منه مالك وقع فيه بعض 
 الناس.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قول عمر: )نعمت البدعة هذه(
 
 
 

السيئة هي جمرد تسمية، فهذا عمر رضي هللا تعاىل عنه مجع الناس يف صالة الرتاويح على إمام  والسنة احلسنة والسنة
واحد، ومل يكن صلى هللا عليه وسلم يصلي الرتاويح مجاعة يف رمضان، وعمر جعلها مجاعة على إمام واحد، مث جاء 

)بدعة( كيف جيتمعان، والبدعة يوماً والناس يصلون خلف إمام واحد فقال: )نعمت البدعة هذه(، و)نعمت( و
ضاللة  وجييب عن ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: أبن البدعة من حيث اللغة هي: اإلجياد على غري مثال سابق، 
وعمر هنا وافق أصاًل شرعياً، ومن هنا وضع املقياس وامليزان، فكل ما وجد بعد زمن رسول هللا واخللفاء الراشدين 

يعة، فإن وافق أصاًل فيها فهو حسن، وهو إحياء لسنة مماتة، وإن خالف فيها الشرع املعلوم نقيسه على ميزان الشر 
ابلكتاب والسنة رددانها على صاحبها. أما فعل عمر رضي هللا تعاىل عنه فقالوا فيه: جمرد الصالة يف ليل رمضان هو 

* قُِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل * ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه قَِلياًل * َأْو زِْد  قيام الليل، وقيام الليل يشرح طول السنة: اَي أَيُـَّها اْلُمزَّمِنلُ 



[ وقيام الليل من حيث هو مشروع، وخصوصاً رمضان، وجاء عن أيب هريرة 4-1َعَلْيِه َورَتِنِل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل ]املزمل:
ن هللا فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، ومل رضي هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إ

يعزم علينا(، مث بعد ذلك بني فقال: )من صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه(، )ومن قام رمضان 
 إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم من ذنبه(، ولكن كان الناس يف املسجد النبوي يصلون فرادى، ويتتبعون حسن

الصوت فيقتدون به، فتجد الرجل الذي حيفظ القرآن يصلي وراءه اخلمسة والستة، واآلخر يصلي وراءه العشرة 
والعشرون، كل حبسب صوته وقراءته، فرأى عمر هذه التفرقة فقال: لو مجعتهم على إمام واحد لكان أوىل، فجمعهم 

ن كان مسنوانً، وأما مجعهم على إمام واحد فقد جاء على أيب بن كعب. فأصل قيام الليل كان مشروعاً، مث قيام رمضا
عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى العشاء يف العشر األواخر، مث قام 

س يف فصلى يف املسجد، وكان يوجد بعض الناس فصلوا بصالة رسول هللا، ويف الليلة اليت تليها قام ويوجد بعض النا
املسجد فصلوا بصالة رسول هللا، فلما كان بعد الليلة اآلخرة أشيع يف املدينة أن أانساً صلوا بصالة رسول هللا يف 
املسجد، فاجتمع الناس، وبعد أن صلوا العشاء مكثوا يف أماكنهم ومل يغادروا، فرأى صلى هللا عليه وسلم اجتماع 

عني  أليس قد صلوا العشاء ! قالت: بلى، ولكن ينتظرون خروجك الناس فقال: )اي عائشة ! ما شأن الناس جمتم
لتصلي فيصلون معك كما صلى أقوام معك ابألمس وقبله، قال: أو فعلوها ! فما خرج عليهم بعد، ومكث يف بيته، 

خفي  فانتظروه واستبطئوه حىت أخذوا احلصباء فحصبوا الباب، فلم خيرج إليهم إال يف الفجر، فقال: أيها الناس! ما
عليَّ صنيعكم البارحة، وما بت حبمد هللا غافاًل، ولكين خشيت أن أخرج إليكم وأصلي بكم، فتفرض عليكم 
فتعجزون عنها(. نعم ابملؤمنني رءوف رحيم! كما راجع ربه يف الصالة ليلة اإلسراء من مخسني صالة إىل مخس 

هم عمر رضي هللا تعاىل عنه، وكما يقول الفقهاء: صلوات. فلما انتقل صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى مجع
)احلكم يدور مع العلة وجودًا وعدماً( فلما أمنت الفرضية سن عمر أن يقوم الناس على إمام واحد. إذًا: عمر مل 
يبتدع شيئاً يف الدين، ولكن أوجد شيئاً يطابق السنة الصحيحة من فعله صلى هللا عليه وسلم، والفرق بني ما فعله 

ى هللا عليه وسلم وما فعله عمر أن يف الفعل األول خشيت الفرضية والعجز، ويف الفعل الثاين مل ختش هناك صل
فرضية، وصارت الرتاويح على السنة، وصالة الناس إبمام واحد، ويف مجاعة واحدة، مقصد من مقاصد الشرع، وهو 

  احلمد.توحيد الناس وعدم تفريقهم، وهكذا صارت سنة متبعة إىل اليوم وهلل
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 أقسام البدعة
 
 
 



وقوله: )إايكم وحمداثت األمور، فكل حمدثة بدعة(، خيتلف العلماء يف حد البدعة والقرايف يقسم البدعة إىل األقسام 
اخلمسة: واجبة وحمرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، ورد الشاطيب هذا التقسيم كله، وقال: ال توجد بدعة إال ضاللة، 

ما قول عمر : نعمت البدعة، فإنه أراد بذلك الصورة واهليئة اليت مل تكن موجودة من قبل، ولكنه بذلك التشريع أ
موافق لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد جاء أن عمر أمر يف رمضان أن تسرج املساجد، فجاء علي ووقف 

جدان(، وهذا من املصاحل العامة، ويقول الشاطيب : ال كما نورت مسا  -اي ابن اخلطاب-وقال: )نور هللا عليك قربك 
بدعة حسنة أبداً؛ ألن البدعة يف الدين شيء غري موجود من سابق، ولكن يندرج كل جديد فيه مصلحة لألمة حتت 
 ابب: املصاحل املرسلة، فما مل يكن خيدم ابابً من أبواب ضرورايت األمة فليس مشروعاً، وقد يقسم العلماء البدعة من
حيث الوجود والظهور إىل قسمني: قسم يف عادات الناس أي: يف أمور الدنيا، وال دخل له يف العبادة. وقسم يف 
العبادات، والعادات أمور دنيوية، لكن صورهتا جيب أن تكون موافقة للشرع مثل كيفية األكل، لكن أن أتكل خبزاً 

اس يدخل يف البدعة استعمال منخل الدقيق؛ ألنه ترف أو أتكل بسكويتاً، كل ذلك مباح يف الدين، ولكن بعض الن
يف احلياة، لكن يقول أمحد رمحه هللا: عجبت ملن يرتك لني العيش ويذهب إىل خشنه وهللا يقول: ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ 

حرمها على الناس، فال شيء يف ذلك أبدًا، [، وال يوجد أحد 32الَّيِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِنَباِت ِمَن الرِنْزِق ]األعراف:
وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه عندما قدم املدينة، وجدهم يؤبرون النخل فقال: )مل تؤبرونه ! قالوا: ألجل أن 

يثمر، قال: ال عليكم إن كتب هللا ألحدكم رزقاً جاءه، وإال فال، فرتكوا التأبري، فجاء النخل كله شيصاً يف تلك 
ة، فقال صلى هللا عليه وسلم: أنتم أعلم أبمور دنياكم(. وهلذا ال يقول إنسان: إن ركوب السيارة بدعة؛ ألهنا مل السن

تكن موجودة، وال السفر يف الطائرات بدعة؛ ألنه مل يكن موجودًا، هذه أمور دنيوية ال يتوقف عليها ثواب وال 
أنه كان يلبس اجلبة أو الربدة، ورأى عمر حلة تباع يف عقاب. وكذلك اللباس فقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم 

السوق فجاء هبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: )اشرت هذه تلبسها للوفود واألعياد واجلمع، فنظر إليها 
رسول هللا وقال: إمنا هذا لباس من ال خالق له(؛ ألن قماشها حرير، ولكن اجلبة من حيث هي جائز لبسها يف 

ملناسبات وغريها؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم كانت له بردة يصلي هبا العيد، وكان يقابل هبا الوفود، وهو القائل صلى ا
هللا عليه وسلم: )ماذا على أحدكم لو اختذ ثوابً جلمعته، سوى ثوب مهنته ( أي: ماذا على أحدكم إذا كان هللا قد 

ظهارًا لنعمة هللا عليه يف ذلك. إذاً: ال مانع أن يلبس اإلنسان ما شاء وسع عليه أن يتخذ ثوابً خاصاً ليوم اجلمعة، إ
من أنواع اللباس، ولكن ال يلبس لباساً على هيئة لباس النصارى واليهود، مثل أن يشد زانراً يف الوسط، ويشبه بغري 

لنساء، والنساء عن التشبه املسلمني، وقد هناان صلى هللا عليه وسلم عن مشاهبة اليهود، وهنى الرجال عن التشبه اب
ابلرجال، بل هنى عن خمالطة اليهود والنصارى كما يف حديث أيب ثعلبة اخلشين: )إان نكون أبرض قوم أهل كتاب، 
أفنأكل يف آنيتهم  قال: ال(، فبعض العلماء شرح هذا وقال: ألننا إذا جاروانهم وتعاوان معهم، وأخذان وأعطينا،  

ووقع الركون إىل عادهتم، فتسري عاداهتم إىل بيوتنا، وبعضهم يقول: يف احلديث تتمة  كانت األلفة واملودة بيننا،
وهي: )أأنكل يف آنيتهم وهم يطبخون اخلنزير ويشربون اخلمر(، يعين: يف تلك األواين فقال: )ال، إال أال جتدوا غريها، 

: )وال جند غريها( أي: عند احلاجة مع واغسلوها ( يعين: اغسلوها غساًل جيداً مث كلوا فيها، ويف بعض الرواايت
غسلها ال مانع من ذلك. إذاً: التشبه بغري املسلمني ال جيوز، ملاذا  سدًا للذريعة، وهكذا الزايدة يف الدين بدعة، 
هناك نوع من اللباس يضيق فيه الكم يسمى )الكبك(، ال ينبغي ألحد أن يقول: إهنا بدعة؛ ألهنا مل تكن يف زمن 

فقد جاء عن املغرية بن شعبة يف غزوة تبوك أنه ملا ذهب صلى هللا عليه وسلم لقضاء حاجته، وأراد أن رسول هللا، 
يتوضأ قال: )أراد أن خيرج يده من كمه فضاق الكم على يده، فأخرجه من حتت إبطه( إذًا: اجلبة اليت كان يلبسها 



الكم إىل ذراع أو نصف ذراع بدعة؛ ألنه مل يكن  صلى هللا عليه وسلم ضيقة الكم؛ وهلذا يرى بعض العلماء أن توسيع
على عهد رسول هللا، ولكن يقال: اللباس خيضع لعادة الناس وعرفهم، فيرتك ذلك للناس على حسب مصاحلهم، 

 وابهلل التوفيق.
 
 
 

 [2احلديث الثامن والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 اىلالتواجد والصراخ عند مساع ذكر هللا سبحانه وتع
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد الصادق األمني، سيدان ونبينا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد: إذا كنا قد أملمنا مبعىن احلديث إمجااًل، فإن يف احلديث مواطن تثري السؤال، 

ىل على أن نورد ما يسر هللا من ذلك: من تلك املواطن: قوله صلى هللا وتستوجب اإلجابة، ونستعني ابهلل سبحانه وتعا
عليه وسلم: )أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة(، إىل أي حدود تكون الطاعة ! ومنها: قوله صلى هللا عليه 

واملخالفة  وما  وسلم: )فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً(، ما نوع هذا االختالف  وما الفرق بني االختالف
هو موقف كل مسلم من اخلالفات املوجودة بني األئمة األربعة  النقطة الثالثة: ما يوجد من بعض اإلخوان من تتبع 
بعض الشواذ من األحاديث غري املعمول هبا، وإاثرة مواضيعها؛ مما يسبب اختالفاً كثرياً بني الناس. ويف حديث 

 املوعظة البليغة من النيب صلى هللا عليه وسلم، هو: أن وجلت منها القلوب، العرابض رضي هللا تعاىل عنه أن أتثري
وذرفت منها العيون، ويوجد يف هذه اآلونة بعض الناس إذا مسع موعظة ضعف أمام عاطفته، وأخذ يصرخ ويتواجد، 

عنها اإلخوة من  وأتتيه حاالت غري عادية، فما حقيقة هذا املوقف  هذه النقاط كلها ذات أمهية كربى، ويتساءل
أول يوم تناولنا فيه هذا احلديث ابلبيان، وبعد أن انتهى الكالم على جممل احلديث، نعود إىل تلك النقاط، ونستلهم 
هللا تعاىل الرشد، ونستعينه ونستهديه. أما النقطة األوىل حسب الرتتيب اإليرادي يف احلديث، فهي نقطة أثر املوعظة 

م ابن تيمية رمحه هللا: إن التواجد عند مساع الذكر أو املوعظة أمر جبلي، وإذا رق قلب يف قلب املؤمن. يقول اإلما
املؤمن عند مساع املوعظة أو ذكر هللا فقد تعرتيه تلك احلالة، ولكن كان الصحابة يسمعون ما هو أعظم مما يسمعه 

 صراخ، فيقول: كانوا أقوى شخصية، ، ومل يكن هلم تواجد وال-أي: يف زمنه يف القرن السابع والثامن-أهل زماننا 
وأثبت قدماً، عندما يسمعوا موعظة أو ذكرًا، فهم ضبطوا أنفسهم، واستطاعوا السيطرة على عواطفهم وشعورهم، 
وكان ما يظهر منهم فوق طاقتهم هو ما وصفه العرابض رضي هللا تعاىل عنه: )وجلت منها القلوب، وذرفت منها 

أن الشخص الذي يتواجد ضعيف الشخصية،  -وخاصة املشتغلني ابلرتبية-ن العلماء العيون(. وهكذا يذكر كثري م
وضعيف التحكم يف عواطفه، حبيث تستهويه بعض املواعظ أو بعض الذكر إذا تعرض إىل شيء من هذا القبيل، 



الذين يظلهم  فاألكمل يف الرجال هو القدرة على التحكم يف عواطفهم يف مثل هذه املواقف، وقد جاء أن من السبعة
ثَاينَ هللا حتت ظله: )رجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه(، وقال هللا تعاىل: اَّللَُّ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا مَ 

[، وقال يف اآلية العظيمة: َأال 23اَّللَِّ ]الزمر: تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكرِ 
 [.......28ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:

 
 

 حكم طاعة ويل األمر الذي مل حيكم بشرع هللا
 
 
 

مر النقطة الثانية يف إيراد احلديث، هي قوله صلى هللا عليه وسلم: )أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة، وإن أت
عليكم عبد(، ويذكر العلماء أن من شروط ويل األمر: حسن السلوك، واالستقامة، واملعرفة، واالجتهاد يف دين هللا 
ملصلحة عباد هللا، فإذا كان عند التولية مستوفياً لشروطها، مث طرأ عليه بعد ذلك ما ينقص هذه الشروط أبن ظهرت 

ََ مما جيب أن ينف ذ، فماذا يكون موقف األمة منه  وما مدى اإللزام يف وجوب طاعة معصيته أو فسقه، أو عطل شيئًا
ُ فَُأْولَِئَك ُهمُ  اْلَكاِفُروَن  من مل حيكم بكتاب هللا  وهذا السؤال وارد من قدمي، وملا أنزل هللا: َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا أَنَزَل اَّللَّ

[ تساءل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 47]املائدة:[، اْلَفاِسُقوَن 45[.. الظَّاِلُموَن ]املائدة:44]املائدة:
َنا  وتكلم السلف يف هذا املعىن، أتلك اآلايت يف اليهود والنصارى؛ ألهنا جاءت عقب ذكر التوراة، وجاء بعدها: وََكتَـبـْ

 هذه األمة  من أراد الوقوف [، فهل هي يف أهل الكتاب خاصة أم يف45َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس ]املائدة:
على النصوص يف ذلك، فلريجع إىل أمهات التفسري مثل القرطيب وابن كثري ، ومها أوثق التفاسري، وابن جرير كما قال 
ابن تيمية : أوىل التفاسري يف الرواية تفسري ابن جرير، حيث يفسر ابلسند وابلرواية عن سلف هذه األمة، واحلقيقة أن 

األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه انقش القضية، وقال كما قال جماهد: نزلت يف أهل الكتاب، )وإنكم والدان الشيخ 
لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة ابلقذة( كما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم. ولكن: ما حكم ويل أمر األمة 

التفسري، وإىل كتب العقائد كالطحاوية، وهي من أسلم إذا مل حيكم مبا أنزل هللا  أنصح طالب العلم أن يرجع إىل كتب 
وأصح ما كتب يف عقيدة السلف. يتفق اجلميع أن من مل حيكم مبا أنزل هللا من هذه األمة له حاالت: احلالة األوىل: 

يرى فيه  إن ترك احلكم مبا أنزل هللا معتقدًا أبنه غري ملزم بذلك، وهو خمري إن شاء حكم به وإن شاء تركه، أو أنه ال
املصلحة، ويرى أن ما تعارف عليه الناس أوىل وأصلح، أو تركه استخفافاً به؛ فكل ذلك ردة عن اإلسالم، وكفر 

خمرج من امللة. إذًا: من ترك احلكم بكتاب هللا، ويرى أنه خمري وليس ملزماً به، فهو رد ملا أمر هللا به، وإن ترك احلكم 
هذا استخفاف بكتاب هللا، وأبوامر هللا؛ فهو كفر خمرج من امللة، وإن كان مبا أنزل هللا ويرى عدم صالحيته، ف

مستهيناً به ال يبايل به، فاحلال كذلك. احلالة الثانية: إذا ترك احلكم بكتاب هللا، وهو يعلم أنه حكم هللا، وأنه من عند 
سه وهواه وأعرض عن احلكم بكتاب هللا، هللا، وأنه جيب العمل به يف خلق هللا، ولكنه إما عجز عن تنفيذه أو غلبته نف

وهو يعلم أنه آمث يف إعراضه، وهو يعلم أن حكم هللا هو األحق وواجب التنفيذ، ولكن حال دون ذلك حائل، فرتكه 
كبرية من الكبائر، أو كفر دون كفر، أو كفر ابلنعمة، أو    -وهو يعلم أن الواجب حتكيم كتاب هللا-احلكم بكتاب هللا 

ع، لكن ال خيرج من امللة، ويتفق أهل السنة أن مثل هذا الذنب داخل حتت املشيئة، لقوله سبحانه: ِإنَّ كفر ابلتشري



[. ويقول بعض العلماء: الشخص العادي الذي 48اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء ]النساء:
[، الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا 38لقطع واجللد: َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما ]املائدة:يعلم أن يف كتاب هللا األمر اب

[ومع ذلك يقدم على السرقة أو يقدم على الزان فهل عمل مبا حكم هللا  إنه ارتكب معصية، وهو يعلم 2]النور:
نة: ال نكفر أحدًا بكبرية، ولكن نرتك أمره إىل مشيئة هللا سبحانه وتعاىل. النهي عنها يف كتاب هللا، فيقول أهل الس

إذًا: ويل األمر إذا ظهرت منه املعصية، وظهر منه ما يوجب فسقه، فماذا نفعل  الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم 
نهم وتنكرون(، وقال: أخربهم النيب صلى هللا عليه وسلم أبن من صفات والة اجلور أتخري الصالة، وقال: )تعرفون م

)فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وَتبع(، أي: رضي ما هم عليه، ووافقهم عليه، فهذا 
متابع ومشارك هلم، أما إذا مل يرض بذلك، وغاية ما يف وسعه إنكاره بقلبه؛ ألنه ال يستطيع أكثر من ذلك فهو 

بعض األمراء قالوا: )أفال ننابذهم عند ذلك  قال: ال، ما أقاموا  معذور، وملا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم
الصالة(. وهذه الناحية خطرية! وال تنقضي يف حلظات وال يف جملس، ولكن الذي يهمنا التنبيه عليه: أنه ال حيق ألحد 

يدة دعا إليها من األمة أن خيرج على ويل أمرها جملرد ظهور معصية أو فسق منه، وليس أبعظم من كبرية يف العق
الداعي يف أوائل الدولة العباسية، حينما قالوا: خبلق القرآن، وامتحنوا العلماء، وسفكت الدماء، وامتحن اإلمام أمحد 
بن حنبل رمحه هللا إمام أهل السنة، وثبت على ما أصابه فيها، وبقي على ما يعتقده السلف أبن القرآن كالم هللا غري 

 والصالح ما قاموا على أولئك أصحاب تلك الدعوة، وال نقضوا عهدهم، ولكن صربوا خملوق، ومع ذلك فأهل اخلري
وصابروا حىت كشف هللا تلك الغمة. إذًا: الطاعة لوالة األمر واجبة، ما مل أيمروا مبا يعارض اإلسالم ويعطل أركانه، فال 

ا مل تروا كفرًا بواحاً عندكم من هللا فيه طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فلهم السمع والطاعة وعدم اخلروج عليهم، م
 برهان. ......

 
 

 اخلالف واملخالفة وموقف السلف منهما
 
 
 

أن االختالف واملخالفة  -أيها اإلخوة-النقطة الثالثة هي قوله: )فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثريًا(، لنعلم 
ختالف فهو عن وجهة نظر بني اثنني فأكثر، واختالف شيئان متغايران. أما املخالفة فهي عن قصد وعمد، وأما اال

وجهات النظر مل ختل منها األمة، بل وال األمم السابقة، وقد أورد علينا القرآن الكرمي ما وقع من اختالف يف قضية 
نيب هللا  واحدة، وهللا سبحانه وتعاىل أعطى كاًل حقه، ومل يعتب ومل يؤاخذ أحد الطرفني، وذلك يف القضية املشهورة بني

داود وابنه سليمان عليهما السالم يف قضية الغنم اليت نفشت يف احلرث، وجاءوا إىل نيب هللا داود فحكم أبن يعطى 
أصحاب احلرث من الغنم ما يعادل تلف حرثهم، وهذا إذا جئنا إىل قانون القضاء وجدانه حكماً عاداًل؛ ألن من 

ت حرث القوم، فقال داود عليه السالم: يؤخذ من أغنامهم بقدر ما أتلف شيئاً عليه تعويضه، وهؤالء غنمهم أتلف
أتلفوا، وملا مروا على سليمان عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، سأل: ماذا قضي لكم  قالوا: قضي بكذا.. قال: لو  

باهنا كنت أان الذي أقضي ما قضيت بذلك، وأقضي أبن تسلم الغنم بكاملها إىل أصحاب احلرث، لينتفعوا أبل
وأصوافها، ويسلم احلرث ألصحاب الغنم ليصلحوه حىت يعود كما كان، فتعود الغنم إىل أصحاهبا، ويتسلم أهل 



َنا ُحْكًما َوِعْلًما ]األنبيا [، 79ء:احلرث حرثهم، وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل كال احلكمني: فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ آتـَيـْ
ى حبكم وعلم، وليس عن جهل، وكذلك سليمان شرك داود يف احلكم والعلم، ولكن فهمناها يعين: أقر داود أنه قض

سليمان، والقضاء حيتاج إىل الفهم أكثر منه إىل احلفظ؛ ألن فهم ظروف القضية هو صلب القضاء، وكما قالوا: 
 قضاء اليمن، قال: أتبعثين معرفة املدعي من املدعى عليه صلب القضاء، وعلي رضي هللا تعاىل عنه ملا واله رسول هللا

قاضياً وأان ال أعرف القضاء  فقال: )إذا أَتك اخلصم فال تقضي له حىت تسمع من خصمه( إىل آخره، وعمر رضي 
هللا تعاىل عنه ملا كتب إىل أيب موسى األشعري كتابه يف القضاء الذي يعترب إىل اآلن منهج القضاء يف العامل كله، حىت 

نهج عمر يف هذا القضاء، ويهمنا أنه كتب إليه: )إذا أديل إليك فالفهم الفهم( أي: إن فهم القضية إن أورواب أتخذ مب
قبل كل شيء، والقاضي إذا مل يفهم القضية بتوجيهاهتا كالسمك يف املاء، أما إذا فهمها ورسم اخلطة اليت يسري 

ود، ولكن أثىن عليهما معاً، ورجح جانب اخلصوم عليها فإنه يصل إىل نتيجة حتمية، وهكذا ما عاب هللا على دا
سليمان، وهو حكم يف قضية واحدة. وقد وقع اخلالف يف صدر هذه األمة بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ووقع اخلالف يف غيبته وآل األمر إليه فأفىت فيه، ووقع من بعده يف عهد خلفائه الراشدين، ومن بعد اخللفاء وقع 

 ة األمة رمحهم هللا تعاىل. ......اخلالف بني أئم
 
 
 

 مناذج من اخلالف الذي وقع زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وموقفه منه
 
 
 

وقع من اخلالف بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمور عديدة، ومن أمهها وأعظمها عند العلماء: نقض 
ًرا اليهود للعهد حال وقعة اخلندق، مث رجع املشركون إىل داير  هم: َورَدَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم مَلْ يـََناُلوا َخيـْ

[، وقد نقض اليهود عهدهم، وكانوا من قبل يف عهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأول ما 25]األحزاب:
ا اشرتط على اليهود: أن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة كتب صحيفة عهد بني املسلمني وبني اليهود، وكان مم

يعاونوا املسلمني إذا دومهوا، وأال يعينوا عليهم عدوًا إذا حارهبم، وملا قدر هللا سبحانه وتعاىل أمره يف األحزاب، وكفى 
هللا املؤمنني القتال جبنده، وأرسل عليهم الريح لتطفئ انرهم، وتكفئ قدورهم، وتقتلع خيامهم، قال أبو سفيان : ال 

فانصرفوا، فرجع صلى هللا عليه وسلم إىل بيته، تقول عائشة رضي هللا تعاىل عنها، فإذا ابلباب يطرق، مقام لكم، 
ورجل يسلم، فخرج صلى هللا عليه وسلم مسرعاً، فنظرت فإذا دحية الكليب يكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

فال يصلني العصر إال يف بين قريظة(، فجربيل  فرجع صلى هللا عليه وسلم واندى يف الناس: )من كان سامعاً مطيعاً 
جاء يف صورة دحية، وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلذهاب إىل بين قريظة الذين نقضوا العهد ساعة العسرة، وكان 
ذلك قبل أن يؤذن العصر، فخرج الناس، ويف طريقهم إىل بين قريظة، وجب وقت العصر، فانقسموا إىل قسمني: قال 

م: ال صالة إال يف بين قريظة، انتقل وقتها، وتعني صالهتا حيث أمر رسول هللا يف بين قريظة. وقال آخرون: قوم منه
ال، ليست املسألة على حرفيتها، بل على روحها ومعناها، وروحها ومعناها: أن نبادر ابلذهاب إىل بين قريظة، وهذا 

وقتها يف مكانه، وقسم أخر صالة العصر حىت جاء إىل وقت الفريضة، نصلي ونبادر ابملسري. فقسم صلى العصر يف 



بين قريظة، وكانت قد غربت الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس يف بين قريظة، وهنا وقع اخلالف بينهم، 
فمن الذين انل موافقة قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عرضوا عليه 

فما عاتب أحد الفريقني، وال أنكر عليه، وهنا يقول العلماء: إذا جاء النص واختلف فيه السامعون، وعمل  األمر، 
كل مبا أداه إليه اجتهاده بقصد الوصول إىل حتقيق مراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه؛ فحينئذ قد أدى كل 

ا إىل بين قريظة فالذين صلوا يف الطريق صالهتم يف غري منهم ما عليه، فهؤالء إن كانت الصالة قد انتقل وقتها ومكاهن
وقتها، وإن كانت الصالة على وقتها كان الذين أخروها قد أخروها حىت خرج وقتها، فيلزم أحد الفريقني اإلعادة. 

عذور فيما ولكن: ملا أقر الفريقني، ومل يعاتب املبادرين ابلصالة، ومل يعاتب املؤخرين، عرفنا أن كال الفريقني حمق وم
ذهب إليه؛ ولذلك جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر(. هذا خالف بني يدي رسول هللا. وخالف آخر وقع قبل ذلك يف أسارى بدر، ملا جيء هبم وهم سبعون 

ه: )ماذا نفعل ابألسارى (. فقال أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه: اي أسريًا، سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحاب
رسول هللا! بنو عمنا وإخواننا نقبل منهم الفداء، ولعل هللا أن يهديهم إىل اإلسالم، فيكونون عوانً للمسلمني، 

ا قريبه ونستعني ابلفداء الذي أنخذه منهم، فسكت، فقال عمر : اي رسول هللا! أرى أن متكن من كل إنسان من
فيضرب عنقه، حىت يعلم الكفار أال هوادة بيننا وبينهم، فسكت، وقال آخر: اي رسول هللا! أرى أن جتمعهم يف واٍد  
كثري احلطب، وتؤجج انراً فتحرقهم، فسكت، مث دخل بيته صلى هللا عليه وسلم مث خرج، وهم يقولون: ال ندري 

عنه: جئت فإذا رسول هللا وأبو بكر واملسلمون يبكون، فقلت اي  برأي من أيخذ! ومن الغد يقول عمر رضي هللا تعاىل
رسول هللا! أخربوين على ماذا تبكون، فإن وجدت بكاًء بكيت معكم، وإن مل أجد بكاًء تباكيت لبكائكم ! فقال 

يه السالم صلى هللا عليه وسلم: )لو نزل عذاب ما جنا إال ابن اخلطاب(، مث قال: )مثلك اي أاب بكر كمثل إبراهيم عل
بـُْهْم فَِإنَـُّهْم 36حينما قال: َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِن َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم ]إبراهيم: [، وقول عيسى: ِإْن تـَُعذِن

َما َكاَن لَِنيبٍن َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ [(، مث نزلت اآلية: 118ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احْلَِكيُم ]املائدة:
[ إىل آخره، فعاتب هللا رسوله يف أمر الفداء، ولكن أابحه هلم فاختلف أبو 67يـُْثِخَن يف اأَلْرِض ُترِيُدوَن... ]األنفال:

سبحانه وتعاىل. ومن  بكر مع عمر يف ابدئ األمر، ومل يكن هذا اخلالف مؤدايً إىل شقاق بينهم، وقضي األمر من هللا
اخلالف ما وقع يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعيداً عنه، وانتهى األمر إليه، وذلك أن رجلني كاان يف سفر، 
فلما مل جيدا ماءًا تيمما وصليا يف الوقت، مث وجدا املاء قبل انتهاء الوقت، فتوضأ أحدمها وأعاد الصالة، ومل يتوضأ 

ان! وهذا اختالف وليس خمالفة، فلما أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرضا عليه األمر، اآلخر، عمالن خمتلف
فقال للذي توضأ وأعاد: )لك األجر مرتني(، وقال للذي اكتفى ابلتيمم ومل يتوضأ ومل يعد: )أصبت السنة(. ولسنا 

ب السنة أو صاحب األجرين  وهل حباجة بعد ذلك أن نقيم النقاش واخلالف يف أي الطرفني أوىل، هل الذي أصا
الذي أخذ األجر مرتني خالف السنة  لو خالفها ما حصل على شيء، املهم أقر النيب صلى هللا عليه وسلم كال 

 الرجلني فيما عمل، وكل منهما خالف اآلخر يف عمله.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 مناذج من اخلالف اجلائز الذي وقع يف عهد اخللفاء الراشدين
 
 
 

اخلالف الذي وقع يف عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا تعاىل عنهم، ما قدمنا من قضية أيب بكر رضي هللا تعاىل ومن 
عنه يف مجع القرآن يف صحف، وكذلك ما كان يف زمن أيب بكر مع عمر يف قتال أهل الردة ومانعي الزكاة، ملا قال أبو 

كانوا يؤدونه إىل رسول هللا لقاتلتهم عليه(، فيقف عمر أمامه: اي   -الً أو َعقا-بكر: )وهللا! لو منعوين عناقاً أو ِعقااًل 
أاب بكر ! أتقاتل قوماً يشهدون أن ال إله هللا، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ال 

يف اإلسالم ! أمل يقل رسول هللا إله إال هللا، حممد رسول هللا !( فقال أبو بكر : )اي عمر! أجبار يف اجلاهلية خوار 
صلى هللا عليه وسلم: )إال حبقها ( إن الزكاة من حقها، وهللا! ألقاتلن من فرق بني الزكاة والصالة، فشرح هللا صدر 
عمر إىل ما ذهب إليه أبو بكر رضي هللا تعاىل عنهما(. فهذه وجهة نظر خالف وليست خمالفة. ويف خالفة عمر 

صعد عمر أمري املؤمنني على املنرب، وأراد أن حيدد مهورًا للنساء، على قدر مهور زوجات رسول رضي هللا تعاىل عنه 
هللا صلى هللا عليه وسلم وبناته، فقامت امرأة وقالت: اي عمر! مل حترمنا من شيء أحله هللا لنا ! قال: وما ذاك، 

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا ]النساء [، فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر! ورجع عما كان يريد 20:قالت: يف قوله تعاىل: َوآتـَيـْ
أن يفعل. وكذلك يف خالفة عثمان رضي هللا تعاىل عنه، كانوا يف طريقهم إىل احلج، وجاء املقداد بن األسود إىل علي 

احلج  رضي هللا تعاىل عنه وقال: اي علي ! أال ترى ما قال عثمان ! قال: وما يقول  قال: يقول: ليس هناك قران
والعمرة، وليس هناك إال التمتع أو اإلفراد، ويف رواية املوطأ: وعلي على يده أثر العجني واخلبز، فدخل على عثمان 
فقال: ما هذا الذي مسعت منك ! قال: شيء رأيته، فقال: أمل نفعل ذلك مع رسول هللا ! فلم حير جواابً! قال: شيء 

حجة وعمرة معاً، فـعلي كان مفرداً، فأضاف العمرة  -اللهم-علي : لبيك  رأيته ليكثر الوافدون إىل بيت هللا، فقال
إىل احلج يف ذلك املوقف ليبني أبن السنة اليت كانت زمن رسول هللا يعمل هبا وال تعطل، فهل عارض عثمان علياً  

ىل مىن وعرفات أمت هل ختاصم عثمان مع علي  ال، بل بقيا على ما مها عليه من اخلري واملودة. وملا جاء عثمان إ
الصالة، فتحدث معه عبد الرمحن بن عوف، فبني له وجهة نظره، فقال: إين اختذت أهاًل مبكة، ويل مال ابلطائف، 

وإن األعراب ملا قدموا للحج قالوا: إن الرابعية يف مكة صارت ركعتني، وأخشى أن أيخذ األعراب مين ذلك، فأردت 
على ما هي عليه، فقال له ابن عوف : لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أمت الصالة ليعلموا أن الرابعية 

واإلسالم يقصر، واألعراب أيتون من كل مكان، وكان أبو بكر كذلك، وكان عمر كذلك، وكنت أنت يف أول 
عاىل خالفتك تصلي الركعتني، فلماذا  فما أجابه بشيء، ورجع ابن عوف من عنده، ولقي ابن مسعود رضي هللا ت

عنه، فقال له ابن مسعود : إذا صليت مع قومك فصل ما شئت، وإذا صليت معه فوافقه، وإين ألوافقه يف األربع، 
فقال ابن عوف : أما أان فقد كنت أصلي مع قومي ركعتني، واآلن أصلي أربعاً، جمانبة للخالف. وهكذا يف زمن علي 

 صى!رضي هللا تعاىل عنه، واخلالف يف زمنه أكثر من أن حي
 
 



 
 أعلى الصفحة

 
 
 

 خالف األئمة رمحهم هللا تعاىل
 
 
 

كان األئمة األربعة رضوان هللا تعاىل عليهم ال يريدون إال احلق، وال يقصدون إال تطبيق كتاب هللا وسنة رسوله، وقد 
األئمة األعالم(، تكلم اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يف هذا الباب، ومن أجود ما كتبه يف ذلك كتابه: )رفع املالم عن 

وذكر فيه عشرة أسباب تؤدي إىل اخلالف بينهم، وكل معذور فيما ذهب إليه، وبني أنه ليس ألحد من األئمة 
املعتربين أن خيالف قصدًا وعمدًا نصاً من كتاب هللا أو من سنة رسول هللا، حاشا وكال، ولكن: قد يبلغه احلديث 

ة معان، أو يظن أن فيه نسخاً أو غري ذلك، فيعمل حبسب ما يغلب بسند ال يثق بصحته، أو أييت احلديث له عد
على ظنه. واألئمة األربعة رمحهم هللا متقاربني يف الزمن فيما بينهم، فكان أبو حنيفة رمحه هللا قبل مالك ، ومالك 

حب أيب حنفية أدرك عهد أيب حنيفة ، مث جاء الشافعي فأدرك مالكاً ، وأخذ عنه املوطأ، وقدم حممد بن احلسن صا
إىل املدينة فأخذ املوطأ عن مالك، وله موطأ خاص ابمسه: موطأ حممد وقد مكث يف املدينة ثالث سنوات، وأمحد 
رمحه هللا لقي الشافعي، وتداولوا وكانوا يف الزمن متقاربني، ولكل واحد منهم مبادئ التزمها، وبىن عليها مذهبه، 

ها اجتهاد كل منهم. ومع ما كان بينهم من خالف، فما كان يوقع بينهم وأصبح لكل بعض االختالفات اليت أدى إلي
عداوة وال شحناء، بل كل يكن لآلخر التقدير والتبجيل، ونعلم أن أمحد رمحه هللا كان يرى الوضوء من أكل حلم 

وكيف ال أكنت تصلي خلفه  قال:  -وهو ال يرى الوضوء منه-اجلزور، فيسئل: لو رأيت إنساانً أكل حلم اجلزور 
أصلي خلف سفيان الثوري وأمثاله  فاخلالف يف وجهة النظر يف حكم فرعي ال تؤدي إىل املخالفة بني املسلمني. 

كان أمحد يصلي مع الشافعي ، وكان الشافعي كان يصلي مع أمحد، والشافعي يصلي مع   -أيها اإلخوة-وهكذا 
وأمحد ال يراين النقض ابللمس، والشافعي يقول: جمرد  مالك مع أنه يرى أن جمرد ملس املرأة ينقض الوضوء، ومالك

اللمس ينقض، ومع ذلك ما كان الشافعي ميتنع من الصالة خلف مالك ، وال كان خيتلف مع أمحد. وأصحاب 
األئمة رمحهم هللا فيما بينهم قد خيتلفون إذا كانت املسألة موضع حبث أو موضع اجتهاد ال نص صريح فيها، ولقد 

ينفرد مبسائل، وألفت املؤلفات كـ)مفردات مذهب أمحد(، وكذلك الشافعي انفرد مبسائل، ووجدان ابن  وجدان أمحد 
كثري ألف كتاابً )فيما انفرد به الشافعي عن األئمة الثالثة(، بل وجدان اخلالف داخل املذهب الواحد، فهذا الدبوسي 

الف فيها أبو حنيفة أصحابه أاب يوسف وحممد من علماء األحناف يؤلف كتابه: )أتسيس النظر( مجع فيه مسائل خ
وزفر ، مث مسائل أخرى خالف فيها أبو يوسف أصحابه: أاب حنفية وحممد وزفر، ومسائل أخرى خالف فيها حممد 
أصحابه: أاب حنفية وأاب يوسف، وهكذا كل خيالف أصحابه يف عدة مسائل، ومل يقع نزاع وال خالف يف املذهب. 

خمطوطة لـابن عبد الرب بعنوان: )ما خالف فيه أصحاب مالك مالكاً(، يعين: أصحابه خيالفونه يف  ورأينا رسالة ال زالت
بعض املسائل، ومل يقع النزاع وال اخلصومة بني املالكية أنفسهم. وهكذا يوجد اخلالف فيما يقتضيه النظر، بال نزاع 



ضهم بعضاً، ولكن ليصلوا إىل احلقيقة املرجوة، وإذا وال شقاق، ومما سبق يتبني لنا أهنم كانوا خيتلفون ال ليخالف بع
حتقق النص أو ظهرت احلقيقة فسرعان ما يتناولوهنا ويقفون عندها، وهذه قصة أيب يوسف رمحه هللا صاحب أيب 

حنيفة األول، أييت مع الرشيد إىل املدينة، وجيالس مالكاً ، وأييت البحث يف مقدار الصاع، فقيل لـمالك: كم مقدار 
صاع  فقال مالك: الصاع عندان مخسة أرطال وثلث، فيقول أبو يوسف: لكنه عندان مثانية أرطال، كما قال بذلك ال

من زمن رسول  -خترج فيه زكاة الفطر-إمامنا أبو حنيفة ، فقال مالك رمحه هللا للجلساء عنده: من كان عنده صاع 
الرجل وخيرج من حتت ردائه الصاع ويقول: حدثتين أمي عن  هللا صلى هللا عليه وسلم فليأتنا به غدًا، ومن الغد أييت

جديت أهنم كانوا خيرجون به زكاة الفطر زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واآلخر يقول: حدثين أيب عن جدي، 
واآلخر: عمي عن جدي، واآلخر: خايل عن كذا.. واجتمع عند مالك حنوًا من مخسني صاعاً، يقول أبو يوسف : 

فيها فإذا هي متقاربة، فأخذت واحدًا منها وذهبت إىل السوق، وعايرته فإذا هو مخسة أرطال وثلث، يقول  ونظرت
أبو يوسف : فرجعت إىل العراق، وقلت هلم: جئتكم بعلم جديد، قالوا: وما ذاك  قال: الصاع مخسة أرطال وثلث يف 

! يعين: أاب حنفية ، فقال: وجدت أمرًا مل أستطع له مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالوا: خالفت شيخ القوم
مدفعاً، وإىل اآلن عند األحناف أن مذهب أيب يوسف أن الصاع مخسة أرطال وثلث، والصاع عند حممد وعند أيب 
حنفية وزفر مثانية أرطال، فهل اختلف أبو يوسف مع أصحابه وتنازعوا وانشقوا  ال وهللا! ونذكر موقف مالك رمحه 

ن اخلالف الذي ال ميكن أن يرفع، حينما جاء إىل دار اإلمارة فطلب منه الرشيد أن أيته ابملوطأ، ليقرأه على هللا م
األمني واملأمون ، فاعتذر مالك وقال: إن العلم يؤتى إليه وال أييت، فقال: اجعل لنا موعدًا، فجعل له موعدًا، فجاء 

وج، فقال: اي مالك! طلبناك فامتنعت علينا، وجئنا فحبستنا على اخلليفة إىل بيت مالك ! فأبطأ عليه مالك يف اخلر 
دارك، ملاذا ! قال: أما طلبك إايي فقد علمت أنك ما طلبيت ملال وال لرايسة وإمنا للعلم، والعلم يؤتى إليه وال أييت، 

ب امللوك واألمراء، وإن موقف اخللفاء واألمراء على أبواب العلماء ليزيدهم شرفاً، خبالف موقف العلماء على أبوا
قال: أريد أن تقرأ علين كتابك، قال: اي أمري املؤمنني! إن هذا العلم ال ينفع سرًا، قال: ما تريد  قال: يف حلقة الدرس 

يف املسجد مع عامة الناس، فامتثل لذلك، وعلم اخلدم فهيئوا كرسياً للخليفة، فجاء مالك وجلس جملسه وبدأ 
هللا( فقال: يعنيين، أخروا هذا الكرسي، وجلس فسمع، وبعد أن مسع من املوطأ قال: حبديث: )من تواضع هلل رفعه 

إين عزمت على أمر، قال: ما هو  قال: أن أعلق املوطأ على الكعبة، وأبعث نسخاً منه إىل األمصار، وأمنع أي 
اإلخوة! ماذا كان موقف  مذهب سواه، وأمحل عامة املسلمني على ما فيه توحيداً هلم. انظروا إىل هذا العرض أيها

مالك  ! قال: ال اي أمري املؤمنني! ال تفعل، قال: ملاذا  قال: إن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تفرقوا 
يف األمصار، وحدث كل مبا مسع من رسول هللا، واستقر عمل كل مصر على ما بلغهم عن رسول هللا، فال تغري على 

بعد هذا النظر! مع وجود اخلالف وإرادة محل الناس على كتابه ما فرح  -أيها اإلخوة-الناس ما هم عليه. انظروا 
 بذلك، قال: ال، دع الناس على ما هم عليه.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 التحذير من تتبع الشواذ
 
 
 

ه ويثريه النقطة األخرية: تتبع الشواذ من األحاديث، بعض الناس يرى حديثاً يف بطون الكتب ال يعمل به، فيأيت ب
ويعرضه على الناس، فيقع يف أذهان الناس اضطراب، نقل ابن عبد الرب يف مقدمة التمهيد عن أمري املؤمنني عمر 
رضي هللا تعاىل عنه، أنه ضرب رجاًل ألنه كان يتتبع شواذ الكلمات، ويتتبع مواطن الغموض يف كتاب هللا، فضربه 

لناس، ثالث مرات وهو يضربه فقال: اي أمري املؤمنني! إن كنت تريد قتلي عمر لتساؤالته املثرية اليت توقع الشبه عند ا
شفيتين! فكتب إبخراجه إىل البصرة، وكتب إىل أيب  -وهللا-فاقتلين قتلة شريفة، وإن كنت تريد شفائي من دائي فقد 

وقال عمر رضي  موسى األشعري أال جيالسه أحد، حىت طال الزمن عليه، وحسنت سريته، فسمح له مبخالطة الناس.
انظر إىل هذه العبارة، أحرج يعين: أجعل كل -: )أحرج على كل مسلم -كما ينقل عنه ابن عبد الرب-هللا تعاىل عنه 

أحرج على كل مسلم حيدث حبديث ليس العمل عليه(. هذا أمري املؤمنني رضي هللا تعاىل  -إنسان يف حرج، ويف ضيق
ن رسول هللا، وهذا احلديث مرتوك العمل به، فإذا كان مرتوك العمل عنه، حيرج على كل مسلم أن حيدث حبديث ع

به، وأييت إنسان يثريه عند الناس، فمعناه أهنم عطلوا حديث رسول هللا، والسلف ما تركوه رغبة عنه، وال استخفافاً 
احلاج يف مدخله  من تتبع الشواذ، ويقول ابن -أيها اإلخوة-به، ولكن ثبت عندهم ما هو أوىل وأقوى منه. فاحلذر 

يف تتبعه للبدع، وكذلك الشاطيب: إين ألخشى على أولئك الذين يتتبعون شواذ املسائل أن يدخلوا يف آية أوائل سورة 
َنِة َواْبِتَغاَء أتَْ  َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه ِإالَّ اَّللَُّ ]آل  ِويِلهِ آل عمران فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

[، والوقف على لفظ اجلالله مث: )والراسخون يف العلم(، وهذا له مبحث آخر، واملهم قوهلما: خنشى على 7عمران:
ينبغي للمسلم إذا مسع  -أيها اإلخوة-أولئك الذين يتتبعون شواذ احلديث أن يكونوا من الذين يف قلوهبم زيغ. وهلذا 

أوسع إحاطة  -بال شك-يئاً أو رأى شيئاً أن ينظر ما عليه سلف األمة، وال ينبغي أن خيرج عما هم عليه، ؛ ألهنم ش
منا بسنة رسول هللا، وأقوى جهدًا وورعاً، وأمكن يف علم االستنباط واالستدالل، وجمموع النصوص أبطرافها هم أعلم 

يه ديناً وعلماً. وجزا هللا سلف هذه األمة عن خلفها أحسن اجلزاء. هبا منا، لكن العقل ينظر ما هو األرجح ومما يرتض
وابهلل تعاىل التوفيق، وهللا أسال أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون 

 أحسنه، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم.......
 
 
 

 [1احلديث التاسع والعشرون ] -األربعني النووية شرح 
 
 
 

 تربوايت متعلقة حبديث معاذ رضي هللا عنه
 



 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدان حممد صلى هللا عليه 
ونفعنا بعلمه آمني: ] عن معاذ بن جبل رضي هللا  وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول املؤلف رمحه هللا

عنه قال: قلت: )اي رسول هللا! أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار  قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه 
ليسري على من يسره هللا تعاىل عليه: تعبد هللا ال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج 

البيت، مث قال: أال أدلك على أبواب اخلري  الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل 
َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع ]السجدة: [، مث 19[، حىت بلغ: يـَْعَمُلوَن ]السجدة:16يف جوف الليل ، مث تال: تـََتَجا

روة سنامه  قلت: بلى اي رسول هللا! قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده قال: أال أخربك برأس األمر وعموده وذ
الصالة، وذروة سنامه اجلهاد، مث قال: أال أخربك مبالك ذلك كله  قلت: بلى اي رسول هللا! فأخذ بلسانه وقال: كف 

يف النار على  عليك هذا، قلت: اي نيب هللا! وإان ملؤاخذون مبا نتكلم به  فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس
 إال حصائد ألسنتهم( رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح [. ...... -أو قال على مناخرهم-وجوههم 

 
 
 

 نبذة خمتصر عن راوي احلديث
 
 
 

هذا احلديث عن معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه، هذا الصحايب اجلليل الذي قال عنه صلى هللا عليه وسلم: )أعلم 
رام معاذ بن جبل(. ومعاذ رضي هللا تعاىل عنه كما يقال يف االصطالح احلاضر توىل عدة مناصب، أميت ابحلالل واحل

قد كان معلِنماً ألهل مكة، وذلك إثر فتح مكة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، مث بعد ذلك بُعث إىل اليمن يف 
  قال: أقضي مبا يف كتاب هللا، قال: فإن مل  عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، وحينما وجهه قال: )مب تقضي اي معاذ

جتد يف كتاب هللا  قال: مبا يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فإن مل جتد يف سنة رسول هللا  قال: أجتهد 
ديث رأيي وال آلو، فقال صلى هللا عليه وسلم: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا حيبه هللا ورسوله( . وهذا احل

عمدة يف ابب القضاء، وإن كان بعض املتأخرين يتكلم على سنده، ولكن مجيع علماء احلديث تلقوه ابلقبول 
وسطروه ومل يضعفوه. وبعد أن تويف النيب عليه الصالة والسالم، عاد يف خالفة عمر إىل املدينة ، فبعثه عمر بن 

 - 1711ين. وعند مالك يف املوطأ من رواية الليثي : اخلطاب إىل الشام حلاجة أهل الشام إىل من يفقههم يف الد
وحدثين عن مالك عن أيب حازم بن دينار عن أيب إدريس اخلوالين أنه قال: )دخلت مسجد دمشق فإذا فىت شاب 
براق الثنااي، وإذا الناس معه إذا اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن 

لما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقين ابلتهجري، ووجدته يصلي قال: فانتظرته حىت قضى صالته، مث جئته جبل ، ف
من قبل وجهه فسلمت عليه، مث قلت: وهللا إين ألحبك هلل، فقال: آهلل  فقلت: آهلل، فقال: آهلل  فقلت: آهلل، 



: أبشر فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: آهلل  فقلت: آهلل، قال: فأخذ حببوة ردائي فجبذين إليه وقال
 يقول: قال هللا تبارك وتعاىل: وجبت حمبيت للمتحابني يف، واملتجالسني يف، واملتزاورين يف، واملتباذلني يف( .

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 التخصص العلمي أسلوب نبوي
 
 
 

 زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فهذا معاذ وأحب أن أشري لكم أبن منهج التخصص العلمي املادي كان موجودًا يف
ختصص يف معرفة احلالل واحلرام، وهذا زيد بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه يقول فيه صلى هللا عليه وسلم: )أفرضكم 
زيد( ، يعين: أعرفكم ابلفرائض. وكذلك قال يف علي رضي هللا تعاىل عنه: )أقضى أميت علي(، وقال يف أيب عبيدة : 

: )اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل، (.  -حرب هذه األمة-ذه األمة أبو عبيدة(، وقال يف ابن عباس )أمني ه
فكان الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم إذا اختلفوا يف مسألة من تلك املسائل رجعوا إىل صاحبها إذا أشكلت عليهم 

لة يف املرياث رجعوا إىل زيد بن اثبت ، وإذا أشكل آية يف كتاب هللا رجعوا إىل ابن عباس ، وإذا أشكلت عليهم مسأ
عليهم شيء يف احلالل واحلرام رجعوا إىل معاذ بن جبل . ومن تلك النماذج ما جاء عن ابن عباس يف جملس عمر 

رضي هللا تعاىل عنهما، وقد كان يدين ابن عباس وهو شاب ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تويف وهو غالم، قد 
الحتالم، كما جاء يف حديثه يف ِمىن يف حجة الوداع قال: جئت على أَتٍن والناس يصلون مبىن فمررت بني انهز ا

الصفوف حىت وجدت فرجة، فرتكت األَتن ترتع ونزلت وصليت، وقد انهزت االحتالم حينئٍذ. وحجة الوداع يف 
الحتالم، ومع ذلك كان عمر يدنيه ا -قارب-أخرايت حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان شاابً انهز 

ويدخله يف جملسه، وفيه شيوخ قريش، فقال بعضهم: عالم يدخل عمر علينا هذا الغالم، ولنا أوالد مثله، فعلم بذلك 
عمر ، فأراد أن يعلمهم قدر ابن عباس ، وأنه ال يدخل ابن عباس معهم جملرد قربه من رسول هللا صلى هللا عليه 

[، فله حق 23هذه هلا قيمتها، ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىَب ]الشورى: وإن كانت-وسلم فحسب 
ولكن لشيٍء آخر اختص به. يقول ابن عباس عن نفسه: فدعا عمر ذات يوم الناس ودعاين، فعلمت أنه ما  -القرىب

معوا سأل عمر رضي هللا تعاىل عنه: ما تقولون يف قوله تعاىل: ِإَذا دعاين إال ألمر، وهذا من الفقه والذكاء، فلما اجت
[، فقالوا: بشرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلفتح وانتشار اإلسالم، وابن 1َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح ]النصر:

هللا وهو بني أظهران.. قال: عباس ساكت، قال له عمر : ما تقول أنت اي ابن عباس ، قال: لقد نـََعت إلينا رسول 
َأفْـَواًجا  وكيف فهمت ذلك  قال: ألن هللا يقول: ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح * َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ 

رسالة، وجاهد [، وهللا قد أرسل رسوله ليبلغ الرسالة، فإذا كان األمر كذلك فقد أدى األمانة، وبلغ ال2-1]النصر:



يف سبيل هللا حىت علت كلمة هللا، وأصبح الناس يدخلون يف دين هللا أفواجاً، فكأنه أمت رسالته وأدى مهمته، ومل يبق 
إال أن يتوجه ويلقى ربه لينال جزاءه. فقال عمر : وأان أرى فيها ذلك. وسأهلم عن ليلة القدر فتكلموا فيها بنصوص  

لسبع بقني أو لسبع خلون من العشر األواخر. يعين إما يف ليلة ثالث وعشرين  كثرية حىت سأل ابن عباس فقال:
وذلك من قوله: لسبع بقني من الشهر، أو ليلة سبع وعشرين لقوله: لسبع مضت من العشر األواخر، قالوا: وكيف 

 هذا  فذكر هلم ابن عباس توجيه ذلك.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ة والسالمأساليب التعليم عند النيب عليه الصال
 
 
 

يهمنا أن معاذًا رضي هللا تعاىل عنه راوي هذا احلديث أعرف األمة ابحلالل واحلرام، ويظهر فقهه يف سؤاله، وقد جاء 
عن اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا أنه قال: على طالب العلم أن يتعلم السؤال قبل أن يتعلم اإلجابة؛ ألن سؤال الشخص 

وجدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه، إذا سأل طالب سؤااًل علمياً يف حمله ينبئ عن عقله وعن فهمه. وكم 
يقول: جزاك هللا خريًا إنك طالب علم، وإذا سأل إنسان سؤااًل ال يدري مييناً أو يساراً، يقول: أنت يف حاجة أن 

ملزح مع الطالب، ومن ابب التفريق تذهب إىل الطبيب يعطيك إبرة، ألن تفكريك حيتاج إىل عالج، وذلك من ابب ا
بني سؤال وسؤال. وإذا جئنا إىل منهج السؤال يف العلم، جند الباب واسعاً، وجند القرآن الكرمي قد أورد أسئلة 

وأجاب عليها، كما قال ابن عباس : أقل األمم سؤااًل هذه األمة، سألت عن اثنيت عشرة مسألة، وورد اجلواب عنها 
ن األهلة، وسألوا عن احمليض، وسألوا عن األشهر احلرم، وسألوا عن الصيد، وسألوا، وسألوا، يف القرآن، سألوا ع

والقرآن جييبهم عليه. وكان صلى هللا عليه وسلم أحياانً يورد السؤال، ومعاذ ممن ورد عليه سؤال رسول هللا صلى هللا 
اي معاذ ! أتدري ما حق هللا على العباد، وما حق عليه وسلم، قال: كنت يوماً رديف النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: 

العباد على هللا  قلت: هللا ورسوله أعلم... احلديث. ويستفيد طالب العلم واملعلم أساليب الرتبية والتعليم من 
ابة، أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، فالنيب عليه الصالة والسالم قبل أن يسأل معاذاً يعلم أن معاذًا ال يعلم اإلج

ومع ذلك يورد عليه هذا األسلوب.. أتدري  ولذا قال: هللا ورسوله أعلم. إذاً ملاذا يقدم السؤال  ألن النيب عليه 
الصالة والسالم أراد أن ينبه حسه وجيمع شعوره؛ ليجتهد يف طلب معرفة ما ال يعرفه، وحنن لو متكنا من الكشف 

تركزت لتلقي اجلواب عن هذا املوضوع الذي سئل عنه، وهو  عن نفسية معاذ وعن فكره وعقله، لوجدان كل قواه
جيهله، قال: هللا ورسوله أعلم، ماذا ينتظر معاذ  إنه ينتظر معاذ مساع اجلواب من الرسول عليه الصالة والسالم قال: 

شيئاً اجلنة(.  )حق هللا على العباد: أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على هللا: أن يدخل من ال يشرك به



ومعاذ هنا يسأل رسول هللا يف شيٍء جال ودار يف نفسه، يقول: اي رسول هللا! دلين.. أرشدين.. بني يل عماًل، وهو من 
أوائل املسلمني ومعلم الناس يف مكة، ومعلم الناس يف اليمن، ولكن لعله انتهز فرصة خلوته مع رسول هللا صلى هللا 

شيخه إذا اختلى به، وله مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موقف آخر، فقد ثبت  عليه وسلم، كما ينتهز الطالب
عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )اي معاذ ! وهللا إين ألحبك، فال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول : اللهم أعين 

هللا عليه الصالة والسالم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(. فلما سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنين رسول 
قيمة هذا السؤال، فقال: )لقد سألت عن عظيم(. إذاً: طالب العلم حينما يستطيع أن يصيغ السؤال يكون حقاً له 
استعداد وقدرة على استيعاب اجلواب، وهنا كما كانوا يقولون عن اإلمام أيب حنيفة، جاء شخص وجلس يف اجمللس 

و حنيفة يتكلم عن مسألة فطر الصائم عند غروب الشمس،فقال ذلك الرجل: اي وله هيئة وهيبة، وكان اإلمام أب
شيخ: إذا أتخر غروب الشمس إىل نصف الليل ماذا نفعل  وقد كان أبو حنيفة أينف مد رجليه احرتاماً هلذا الرجل 

ن ميد رجليه. ذي اهليبة، فلما مسع منه هذا الكالم الذي ينبئ عن شخصية هذا الرجل، قال: آن لـأيب حنيفة أ
والرسول صلى هللا عليه وسلم ملا سأله معاذ عن هذا السؤال املهم جدًا، نبه ونوه صلى هللا عليه وسلم، وقال: )لقد 
سألت عن عظيم(. ومثل هذا فيه تشجيع من رسول هللا عليه الصالة والسالم لطالب العلم. نظري هذا سؤال أيب 

صلى هللا عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة  قال: )لقد  هريرة رضي هللا تعاىل عنه ملا سأل النيب
 ظننت اي أاب هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد قبلك(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 اجلمع بني: )عمل يدخلين اجلنة( وبني: )لن يدخل أحد اجلنة بعمله(
 
 
 

يباعدين من النار. وهنا مسألة: فرواية )يدخلين اجلنة( فيها وقد ورد يف رواية أخرى هلذا احلديث: يقربين من اجلنة و 
تعارض مع حديث: )لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله، قالوا: وال أنت اي رسول هللا ! قال: وال أان إال أن يتغمدين هللا 

ابد الزاهد الورع برمحة منه وفضل( فإن قيل: فبماذا يدخل املؤمنون اجلنة  قلنا: بفضل هللا، ألن مدار عمل العامل الع
القائم الصائم مهما كان، فهو يعمل بفضل هللا عليه، إذًا: عمله فضل من هللا عليه، كما قال موسى عليه السالم: اي 
رب إن قمت صليت فبك قمت، وإن صمت فبك صمت، وإن بلغت الدعوة فبك بلغت، فكيف أشكرك، قال: 

دي فشكرتين. وكذلك مهما صلى املصلي.. الطاقة اليت اآلن اآلن اي موسى شكرتين.. عرفت أن كل شيٍء من عن
قام وحترك هبا هي من هللا، والتوجه إىل العبادة دون املعصية، واهلداية والتوفيق.. أبن أييت إىل املسجد بدل أن يذهب 

:" عملك إىل املقهى، فالذي وجهه ومنحه هذه اهلداية والتوفيق هو املوىل سبحانه، وكل ذلك فضل من هللا عليه، إذاً 
الذي تريد أن تعتد به ليس من عندك، إمنا هو من عند هللا فضاًل عليك. وهنا مسألة: هل يوجد تعارض بني قوله 



ُتُموَها مبَا ُكنُتْم تَـ  ْعَمُلوَن عليه الصالة والسالم: )لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله..(، وبني قوله تعاىل: َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثـْ
[  قال العلماء: اآلية الكرمية تقول: َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثـُْتُموَها  ومل تقل: اليت دخلتموها، ألنه فرق بني 43]األعراف:

دخول اجلنة، وبني التوارث يف اجلنة، فدخول اجلنة حمض فضل من هللا، أما التنعم فيها والدرجات، فهذا كله بسبب 
ص بطاقة دعوة يف وليمة، ومل يكتب له يف الدعوة أن ال أتكل إال كذا، قد العمل، وكمثال: لو أن إنساانً وجه لشخ

يعني له رقم كرسي، ولكن ال حجر عليه فيما أيكل، ففضل الوليمة من صاحبها، وتنوع األشياء الداخلية أنت 
نيا منزلتني، منزلة وذوقك. فقالوا: التوارث يف اجلنة.. املوىل سبحانه جعل لكل إنسان سيأيت من ذرية آدم إىل آخر الد

-يف النار ومنزلة يف اجلنة، فإن وفقه هللا التباع رسله، وكان من أهل اجلنة، تعطلت منزلته يف النار، وإن خذله هللا 
وخالف رسل هللا، وكان من أهل النار، خلت منزلته يف اجلنة. إذاً: بعد دخول أهل اجلنة اجلنة ودخول  -عياذًا ابهلل

ى نصف اجلنة خالياً أو أكثر أو أقل، فيها منازل خالية، بقدر ما يف النار من أشخاص، وتلك أهل النار النار، يبق
املنازل ال ترتك خالية، بل يورثها هللا من دخل اجلنة، ويورثها أبي شيء  ليس هناك يُوِصيُكُم اَّللَُّ يف َأْوالدُِكْم ِللذََّكِر 

واألنثى يف اجلنة سواء، ولكن يبقى ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي  [، فالذكر11ِمْثُل َحظِن األُنثـَيَـنْيِ ]النساء:
[، تتساوى هناك الدرجات وتتفاضل حبسب األعمال، زوجة فرعون قالت: َربِن اْبِن يل 35َواْلُمْؤِمَناِت ]األحزاب:

ًتا يف اجْلَنَِّة ، يعين إرادهتا جوار رهبا أكثر من [، فاختارت اجلار قبل الدار، اْبِن يل ِعنْ 11ِعْنَدَك ]التحرمي: َدَك  مث بـَيـْ
رغبتها يف دار يف اجلنة. ويقول العلماء: ذلك التوارث حبسب درجات عمل املؤمن، فمنهم من يعطى منزلة، ومنهم 

دلين على عمل من يعطى منزلتني وثالاثً أو أكثر أو أقل، حبسب التفاوت يف األعمال. إذًا: معاذ حينما يقول: )
يقربين من اجلنة(، فإنه ال يتعارض مع )لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله(، وحديث: دلين على عمل يدخلين اجلنة، 
معناه: أي يكون سبباً يف رضا هللا عين وتقبله مين، وقد قال أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه: لو أن إحدى 

هللا. قوله: يدخلين أو يقربين.. فيها إجياز وحصر، ألن دخول اجلنة  قدمي يف اجلنة واألخرى خارجها، ما أمنت مكر
هو كل خري يسعى إليه املسلم، واالبتعاد عن النار هو كل شر يفر منه املسلم، وكما قالوا يف الدنيا، مطامع العقالء 

ضر فإمنـا يراد الفىت كيما يف هذه الدنيا ألحد أمرين: إما جللب نفع وإما لدفع ضر.. ولذا يقولون: إذا أنت ال تنفع ف
يضـر وينفع أي: يضر العدو وينفع الصديق، وهنا معاذ سأل عما يقربه من أعظم خري يسعى إليه وهو اجلنة، وعما 
يباعده عن أعظم شر يفر منه وهو النار، وكما جاء يف حديث األعرايب، جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: اي 

وال تكثر، لعلي أحفظ فإين ال أحفظ دندنتكم هذه، قال: وأنت مباذا تدعو  قال: أان أقول.. رسول هللا! علمين دعاًء 
 اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار، فقال صلى هللا عليه وسلم: )حوهلما ندندن(. ......

 
 
 

 علو مهة الصحابة يف السؤال
 
 
 

عليه وسلم، ملا قال له عليه الصالة والسالم: سلين، قال:  وال خيفاكم قصة كعب بن ربيعة خادم رسول هللا صلى هللا
يقولون: حاور زوجته، قالت: أو يفعل ما تقول، قال: نعم، قالت: سله -أمهلين إىل غد، فذهب ومن الغد جاء 



إىل . فأين أمثال هذه املرأة يف نساء اليوم اليت تنظر -كالم ينم عما وراءه من عقله وفطنة-مرافقتك إايه يف اجلنة 
ُهْم ُذرنِيَـّتُـُهْم إبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هبِِ  ْم ُذرنِيَـّتَـُهْم أعظم الغاايت .. اجلنة!! ولعلها فقهت معىن قوله: َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

حبَْمِد َرهبِنِْم َويـُْؤِمُنوَن  [ ، وفقهت قول محلة العرش يف قوله تعاىل: الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَسبِنُحونَ 21]الطور:
بَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن ََتبُوا َواتَـّ 

هِتِْم.. ]غافر: * رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت  [، املالئكة محلة 8-7َوَعْدتـَُهم َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِنايَّ
العرش يدعون هللا للمؤمنني بدخول اجلنة وأن يلحق هبم زوجاهتم حىت يتم سرورهم، فهي إذا ضمنت أن زوجها 

لحقة به. فهنا جاء الرجل للرسول صلى هللا عليه وسلم، سريافق النيب عليه الصالة والسالم يف اجلنة، فستكون هي م
وقال: اي رسول هللا!! وعدتين كذا  قال: نعم، قال: أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: أو غري ذلك  قال: هو ذاك، 

 قال له: )إين فاعل، فأعين على نفسك بكثرة السجود(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 سهولة ويسر أحكام الدين لكل الناس
 
 
 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لـمعاذ: )لقد سألت عن عظيم(، وهو كذلك؛ ألنه أعظم ما تتعلق به آمال البشر، 
)وإنه ليسري على من يسره هللا عليه(، سهل ملن سهله هللا عليه. وأييت احلديث: )اعملوا فكل ميسر ملا خلق له(، 

[، يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر 286ِإالَّ ُوْسَعَها ]البقرة:وأتيت اآلية الكرمية: ال ُيَكلِنُف اَّللَُّ نـَْفًسا 
[، ألن اإلسالم طريق الرمحة واليسر، وال توجد مسألة يف الدنيا إال وأتى هلا أبسهل وأوفق احللول، ومل 185]البقرة:

ة قائماً صلى جالساً أو مضطجعاً، ومن مل يستطع يسد الطريق على أحد أبدًا، ففي الصالة من مل يستطع الصال
الصوم ملرض فعدة من أايٍم أخر، والزكاة ال جتب إال على غين عنده نصاب وحال عليه احلول، واحلج إمنا جيب على 
من استطاع إليه سبيالً، واجلهاد.. ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج، كل ذلك من ابب التيسري. وتقدم 

األحاديث: )ذهب أهل الدثور ابألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل  معنا يف
أمواهلم، فريشدهم صلى هللا عليه وسلم إىل ما يعوضهم عن غىن املال، تسبحون.. حتمدون.. تكربون.. دبر كل صالة 

لك وله احلمد وهو على كل شيء قدير(. وجاء: ثالاثً وثالثني، وختتمون املائة بال إله إال اله وحده ال شريك له له امل
)كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته 

فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط 
 دقة(.األذى عن الطريق ص



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 ما يدخل اجلنة من األعمال
 
 
 

مث أخذ يبني صلى هللا عليه وسلم هذا األمر امليسر، فقال: )تعبد هللا ال تشرك به شيئاً(، ولكن أبي شيء تعبد هللا  
ام ابن تيمية وغريه: العنوان العام: تعبد هللا. ومعاذ كان يعلم الناس اإلسالم، ويعرف مبا يعبد الناس هللا وكما يقول اإلم

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه، والعبادة من العبودية، وهي من التعبيد أو التعبد، وهو التذلل واخلضوع، 
تقول: طريق معبد أي: مذلل مسهَّل. فكذلك املسلم يف عبادته منقاد هلل مسهل له. مث قال: )تقيم الصالة، وتؤيت 

هل هذا تكرار أو تفصيل لإلمجال  الواقع أن هذا ليس تكرارًا وال تفصياًل، وإمنا املراد من الزكاة، تصوم رمضان...( 
قوله: )تعبد هللا( أي: يف حالة كونك تعبده ال تشرك به شيئاً، أي: أوقع العبادة خالصة لوجه هللا تعاىل.. أايً كانت: 

[... َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا 110َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِنِه َأَحًدا ]الكهف:َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِنِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل 
يَن ُحنَـَفاَء ]البينة: [ إذًا: املراد ابلفقرة األوىل وضع قاعدة األساس اليت يكون منها املنطلق، أن 5اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِن

 تشرك ابهلل شيئاً. ......تعبد هللا ويف عبادتك هلل ال 
 
 
 

 ملاذا يستحق هللا أن نعبده وحده ال شريك له 
 
 
 

ومن ابب التحاكم العقلي، هل جيوز لإلنسان أن يشرك مع هللا يف عبادته شيئاً آخر، كما فعل قوم نوح أو كفار قريش 
وط حبق الربوبية للموىل سبحانه، فمن يف اجلاهلية  إذا نظران إىل القرآن الكرمي يف مواطن متعددة، جند حق العبادة مرب

[، مث أخرجك إىل الوجود، مث أنزل من السماء 8الذي خلقك وسواك وعدلك، يف َأيِن ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك ]االنفطار:
َنا ِفيَها َحبًّا* َوعِ  بَـتـْ َنا اْلَماَء َصبًّا * مثَّ َشَقْقَنا اأَلْرَض َشقًّا * فَأَنـْ نَـًبا َوَقْضًبا * َوزَيـُْتواًن َوخَنْاًل * َوَحَداِئَق ُغْلًبا * ماًء، َأانَّ َصبَـبـْ

َعاِمُكْم ]عبس: [. من الذي أنزل املاء من السماء، وشق األرض للنبات، 32-25َوفَاِكَهًة َوَأابًّ * َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنـْ
الفاكهة لك، من يقدر على ذلك، من فيخرج ضعيفاً مث يشتد عوده، وخترج السنبلة وأتيت الثمرة بكل أنواع النبات و 

الذي بيده هذا غري هللا عز وجل. إذًا: إذا قمت تؤدي العبادة فأدها لصاحب هذا اخللق املبدع، ولذا جند هللا عز 



وجل يلزم قريشاً بعبادته؛ ألنه هو الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، كما يف قوله تعاىل: إِلِيالِف قـَُرْيٍش * 
َتاِء َوالصَّْيِف * فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخوْ  ِإيالِفِهمْ  -2ٍف ]قريش:رِْحَلَة الشِن
[، واإلطعام من جوع واألمن من خوف أعظم نعمتني يف الوجود، فكربايت الدول إذا توفرت فيها نعمة العيش 4

ت حياهتا يف قلق واضطراب، واقرءوا كيف يعيش الغرب عندما فقدوا نعمة األمن اليت حنن وفقدت نعمة األمن، كان
ال حنمد كثريًا عليها، حىت إن الواحد منهم إن خرج من بيته خيرج ومعه بعض املال ليعطي من يتعرض له من قطاع 

يف تكون عيشة هؤالء ! واحلديث الطريق، ليخرج من أذيتهم، وإال ضربوه وأهانوه، بل قد يقتلوه عياذًا ابهلل، فك
يقول: أييت على الناس زمان تسري الضعينة من صنعاء إىل حضرموت ال ختشى إال هللا والذئب على الغنم. وحنن 
واحلمد هلل يف نعمة تستوجب الشكر، وشكر الشكر على هذه النعمة. نسأل هللا أن يدميها علينا وعلى عامة 

على أهل البالد، ولكن ينعم فيها الوافدون إىل بيت هللا احلرام، هذا من ابب املسلمني، فإهنا ليست نعمة قاصرة 
[. كذلك أول نداء يف 4-3التنبيه على فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم.. ]قريش:

وا(؛ ألنه نداء عام يلزم مجيع اخللق، اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم املصحف )اَي أَيُـَّها النَّاُس(، مل يقل: )اي أيها الذين آمن
[، مث جاء ابلتعريف للرب سبحانه ونعمه على املربوب 21الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن ]البقرة:

[، 22-21َعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن * الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء ]البقرة:الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم لَ 
يعين خيمة كبرية أرضها مفروشة، وهي مسقوفة، َوالسََّماَء بَِناًء  وداخل هذا البيت الكبري وأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء 

[ خلقكم وآواكم ورزقكم َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ 22رض ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم ]البقرة:[من تلك األ22فََأْخَرَج ِبِه ]البقرة:
ُتْم تـَْعَلُموَن ]البقرة: [، ألنه ال ند هلل يف ذلك، ال يف خلقكم وال يف خلق من قبلكم، وال يف جعل األرض 22أَنَداًدا َوأَنـْ

ُتْم  فراشاً، وال يف جعل السماء بناًء، وال يف إنزال املاء، وال يف إنبات الثمرات رزقاً لكم، إذا َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا َوأَنـْ
[، وهذا كما كان يقول والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه: هو مضمون ال إله إال 22تـَْعَلُموَن ]البقرة:

[، أي: إن كنتم يف 23يف رَْيٍب ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن ]البقرة: هللا. أييت بعدها مضمون: )حممد رسول هللا( َوِإْن ُكنُتمْ 
َصاِدِقنَي ريب من القرآن ورسالة رسولنا إليكم،  فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكنُتْم 

[، انظر إىل 24رون، فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا ]البقرة:[، أي: ادعوا مجيع من تستشهدون وتستظه23]البقرة:
 الَّيِت التحدي، فإنه حتد مركب فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا  على ابب احلكاية، وأيضاً )َوَلْن تـَْفَعُلوا( وفعاًل مل يفعلوا فَاتَـُّقوا النَّارَ 

ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ]البقرة:َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلَكافِ  [. إذًا ابدئ األمر 25-24رِيَن * َوَبشِن
أن تعبد هللا ال تشرك به شيئاً؛ ألنه ليس من حق أحٍد أن ُيشرك مع هللا، ألنه ال يوجد موجود هو ند هلل، وال شريك 

ه: )وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم مع هللا يف ملكه، ولكن كما قال صلى هللا عليه وسلم عن رب
الشياطني فاجتالتهم(. أييت احلديث القدسي: )إين واجلن واإلنس يف نبإ عظيم: أخلق ويعبد غريي، وأرزق ويشكر 

غريي(، وهبذه املناسبة فإن العبادة ليست جمرد صالة يف القبلة، وصيام يف رمضان، وزكاة للفقري، وحج إىل بيت هللا.. 
كل أوامر هللا عبادة، فأنت حينما أتكل الطعام تعرف أنه من عند هللا، حينما أتيت إىل الشاة لتذكيها لو أهنا ماتت   بل

دون أن تذكيها، أو جاء مشرك وقال ابسم الالت والعزى، وأراق دمها فإهنا حتُرم عليك، وإذا جئت وقلت ابسم هللا، 
و يد املشرك، قطع العروق واحد، إراقة الدم والتخلص من فاسده حلت لك ملاذا  فالسكني واحدة يف يد املسلم أ

سواء، ولكن تلك يد مشرك ذبح لصنمه، وهذه يد مسلم مسى وذبح لربه، والفرق بينهما أن املشرك معتد ظامل، 
لوجود واملسلم عابد ملتزم طائع هلل، عرف أبن الذي كوهنا وخلقها ورعاها يف بطن أمها هو هللا، والذي أخرجها إىل ا

هو هللا، والذي أنبت هلا املرعى هو هللا، والذي أنبت حلمها وشحمها هو هللا، فاخلالق هلا هو هللا، فحينما تريد أن 



أتكلها تستأذن هللا.. أي: رب أنت أحللتها يل ابمسك، ابسم هللا.. هللا أكرب.. تقول: ابسم هللا هللا أكرب، ال تقل: بسم 
م هللا هللا أكرب؛ ألن الذي أقدرك عليها هو أكرب منك، فتتذكر عظمة هللا، أتيت للبعري هللا الرمحن الرحيم، تقول ابس

وأنت ال تساوي قدر رجل من رجليه، وتنيخه أو تطعنه وقد عقلت إحدى يديه، فاهلل سخر لك هذا املخلوق الكبري 
اً(: هذه الفقرة كما يقول العلماء تنحره وتسلخه وأتكل حلمه، فهو أكرب سبحانه وتعاىل. )تعبد هللا ال تشرك به شيئ

هي اليت من أجلها أرسل هللا الرسل، وقامت بني الرسل وأممهم تلك املعارك، وهي اليت قاتل عليها رسول هللا صلى 
ه [؛ ألنه يقول: اعبدوا هللا وحده وال جتعلوا مع5هللا عليه وسلم أهل مكة، ملا قالوا: َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ]ص:

شركاء، مع أن العرب كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك، متلكه وما ملك.. فهم 
[، لكن 3معرتفون أبن آهلتهم حتت سلطة هللا سبحانه، وكانوا يقولون َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرنِبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُْلَفى ]الزمر:

، فقاتلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يقولوا: ال إله إال هللا.. ال معبود حبق إال هللا. اختذوهم شركاء مع هللا
إذًا: الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول هذا احلديث لـمعاذ ويقصد به األمة مجعاء، وقد جاء عنه صلى هللا عليه 

ع صلى هللا عليه وسلم القاعدة، وهي أن تكون وسلم أنه قال: )أمري لواحد منكم كأمري لكم مجيعاً(. وهكذا يض
العبادة هلل وحده ال شريك له، ولذا الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا قال أحدهم: )ما شاء هللا وشئت، قال: أجعلتين 
هلل ندًا، قل: ما شاء هللا وحده(، فال نيب مرسل وال ملك مقرب، وكل ما خيطر على ابلك فليس له حق شعرة وال 

مليون من شعرة يف هذا الكون، يستحق ألجله شيئاً من العبادة مع هللا. وإذا تقرر هذا املبدأ لدى املسلم  جزء من
وأصبح خالص العبودية هلل، فهل يستوي هو ومن جيعل مع هللا إهلاً آخر، هل تستوي شخصية ونفسية الذي يعبد هللا 

ي يعبد احلجر عنده شيء من الوهم، وعنده شيء مع شخصية ونفسية الذي يعبد غري هللا ! بل وجتد الشخص الذ
من الوهن والضعف، لكن الذي يعبد هللا وحده، كأن الدنيا كلها ملك له؛ إذًا: بعد تثبيت هذه القاعدة وإقرارها أتيت 

 التفصيالت.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 إقامة الصالة
 
 
 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف فتح مكة يعلم الناس )تقيم الصالة(. أما كان معاذ يقيم الصالة  معاذ الذي تركه رسول 
أمل يكن يقيم الصالة  فهذا مما يؤكد أن املقصود هبذا األمة كلها، ومعاذ فرد منها. وهنا أيضاً لفظة )تقيم(، فلم يقل: 

هتا تؤدي، أو تصلي، فلفظة تقيم مأخوذة من اإلقامة، تقول: قامت احلرب على ساقها، مبعىن أهنا كانت يف أوج قو 
وقدرهتا، وكذلك العوام يقولون: السوق انئمة، يعين ليس فيها حركة، وكذلك إقامة األمر أي: أداؤه على أكمل وجه، 



فكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم يوصي معاذًا ال مبجرد أداء الصالة بشكلها أو بطقوسها فحسب، بل يوصيه أبن 
عن إقامة الصالة فأعتقد أن مجيع كتب املسلمني مليئة ابلكالم  يؤدي الصالة على أكمل وجه تقام عليه. أما الكالم

عنها، وقد اهتم الدعاة والوعاظ قدمياً وحديثاً ابلصالة، ولكن يهمنا التنبيه على شيء وهو ما سبق الكالم عنه يف 
 متآلن أو متأل ما حديث أيب مالك األشعري : )الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل

بني السماء واألرض، والصالة نور..(، ليعلم اإلنسان أن أداء الصالة ليس جمرد أداء حق هلل ال يعود عليه منه شيء، 
بل الصالة أعظم من هذا، فإهنا منهج حياة. وكل أركان اإلسالم كذلك، والكل يكمل بعضه بعضاً حىت يكون املسلم 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر متكامل الشخصية، فالصالة جاء  فيها قوله سبحانه وتعاىل: ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ
[، فإذا كانت الصالة معك فأنت يف حصن يقيك من الوقوع يف الفحشاء واملنكر، ومعىن ذلك أن 45]العنكبوت:

كر، وأقل ما يكون أهنا ال اجملتمع الذي تؤدى فيه الصلوات جمتمع طاهر نقي مثايل، بعيد عن مواقع الفحشاء واملن
تظهر فيه. وهنا يقول صلى هللا عليه وسلم: )والصالة نور(، بل وهناك ما هو أعظم مردودًا عليك، كما يف قوله 

[، فالصالة عوٌن لإلنسان، وليس عوانً مادايً، بل أعظم من ذلك، 45سبحانه: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة ]البقرة:
النوائب اليت تنتاب اإلنسان، وعون على مالزمة طاعة هللا، وعون على الوصول إىل هللا، ألنك تقف فهي عوٌن على 

بني يدي هللا وتناجيه بال ترمجان، وحتمد هللا وتشكره وتثبت له صفات اجلالل والكمال إىل آخر ما يف سورة الفاحتة 
وتلك الطمأنينة اليت تكتسبها حينما تستقبل القبلة اليت قال فيها املوىل: )قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني..( 

وتكرب. والرسول صلى هللا عليه وسلم صدنر بذكر الصالة يف هذا احلديث، بعد قاعدة توحيد هللا وإفراده سبحانه 
ابلعبادة وحده، ومن املعلوم أن الصلوات مخس، وحينما ينادي املنادي حي على الصالة حي على الفالح، جيب 

م حينما يسمع ذلك أن يبادر، فمهما كان يف يده من عمل هام كبري، فاهلل أكرب من ذلك، وال فالح ملن مل على املسل
تَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثريً  ا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن جيب داعي هللا، فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْ

 [.10:]اجلمعة
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 إيتاء الزكاة
 
 
 

ويعقب ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )وتؤيت الزكاة(، كما يقول الصديق رضي هللا تعاىل عنه: الزكاة أخت الصالة 
أو قرينة الصالة. والصالة والزكاة والصيام واحلج كلها كانت يف شرائع األمم املتقدمة، ففي شريعة عيسى عليه 

[، وكذلك إبراهيم عليه السالم: َأْن 31ول هللا على لسانه: َوَأْوَصاين اِبلصَّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا ]مرمي:السالم يق



َرا بـَْييِتَ ِللطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد ]البقرة:  [. إذًا: إيتاء الزكاة كما يقول بعض العلماء: لو مل يؤكد125َطهِن
عليها اإلسالم لكانت واجباً اجتماعياً. املوىل سبحانه ميتحن الغين بغناه والفقري بفقره، لينظر هل يشكر الغين نعمة 
الغىن، وهل يصرب الفقري على بالء الفقر، والكل من عند هللا ابتالًء خللقه، كما قالوا: وما يدري الفقري مىت غناه وما 

: مىت يفتقر. وما تدري وإن زمرت ثقبا يكون لك أو لغريك الفصيل أي: لو يدري الغين مىت يعيل مىت يعيل يعين
ولدت انقتك وأنت جئت وزمرت أي: أنت أخذت منها تلك املادة، ونظفت واعتنيت به، فال تدري هل يكون لك 

على قدر احلجا أو لورثتك، إذاً: الغىن والفقر ابتالء يف الدنيا وليس بكدك وال حبجاك وعقلك. لو كانت األرزاق أتيت 
ملاتت من جهلهن البهائم إذًا: سعة الرزق من عند هللا سبحانه وتعاىل، لكن هللا جعل يف أموال األغنياء حقاً للفقراء، 
وكما يقول علي رضي هللا تعاىل عنه: لقد جعل هللا يف أموال األغنياء ما يكفي الفقراء، فما اشتكى فقري إال بتقصري 

ي إلزامي، لكن بعض الناس قد يشح، وبعض الناس قد جيود، ومن السلف من خرج من غين، فيوجد تكافل اجتماع
ماله عدة مرات لوجه هللا. إذًا: )تؤيت الزكاة(، هل يقصد الزكاة املفروضة أم أن معها الصدقة النافلة  احلديث هنا 

ب به العبد إىل هللا أداء ما يتكلم عن الفرائض، وقد تقدم التنبيه على أن النوافل تكمل الفرائض، وأحب ما يتقر 
افرتض عليه، مث ال يزال يتقرب ابلنوافل حىت حيبه هللا سبحانه. والكالم على الزكاة أيضاً يف نصاهبا ويف أنواعها ويف 

 خمارجها ويف آداهبا، كل ذلك تقدم التنبيه عليه.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 صوم رمضان
 
 
 

هللا ال تشرك به.. يعين ال إله إال هللا، والثاين: إقام الصالة، والثالث:  مث قال: )وتصوم رمضان(، إذاً: األول: تعبد
إيتاء الزكاة، والرابع: صوم رمضان. وكلنا يعلم فريضة الصوم ولكن ليس جمرد اإلمساك عن الطعام والشراب، لكن  

ما قال صلى هللا عليه كما قال جابر رضي هللا تعاىل عنه: ال يكون صوم العبد صوماً حقيقة حىت تصوم جوارحه، وك
وسلم: )من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(، وقال: )والصوم جنة ما مل 

خيرقها، قالوا أبي شيء خيرقها اي رسول هللا!! قال: بكذب أو بسباب أو بفسوق( أو غري ذلك. صوم رمضان يعين 
العبادات كانت يف األمم الذين قبلنا، فالصوم قال هللا عنه: ُكِتَب َعَلْيُكُم  الصوم احلقيقي، وكما أشران أبن مجيع

[ فإذا علم املسلم أنه كتب على من قبلنا فقاموا به ومل 183الصِنَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ]البقرة:
 ناس.يقصروا، فيجب أن نكون أعظم قياماً منهم؛ ألان خري أمة أخرجت لل

 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حج البيت ملن استطاع إليه سبيالً 
 
 
 

أييت الركن اخلامس: )وحتج البيت(، وحج البيت منهج إسالمي متكامل، إن كان من جهة العبادة وإفرادها هلل، فهي 
ج، يف شعارك: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، وإن كان يف إقامتك للصالة فأنت تصلي يف سفرك للح

ْن مَلْ جيَِْد وتلزم بركعيت سنة الطواف، وإن كان يف الصوم َفَمْن مَتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احْلَجِن َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفمَ 
[، فيأيت الصيام أيضاً يف احلج. وكذلك الزكاة؛ ألن احلج يستلزم نفقة يف سبيل هللا، وهكذا 196َفِصَياُم.. ]البقرة:

العبادات أتيت ضمن أعمال احلج. ومن قال إن احلج جمسم مصغر لإلسالم فليس قوله بعيدًا، بل أعمال الدين  مجيع
والدنيا ماثلة يف احلج؛ من حل وارحتال، وأعمال مالية وبدنية وتعاون اجلميع؛ كل ذلك ماثل يف احلج. ولعل هبذه 

 ره النيب صلى هللا عليه وسلم. وابهلل التوفيق.األركان على سبيل اإلمجال نكون قد مرران على تعداد ما ذك
 
 
 

 [2احلديث التاسع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 أبواب اخلري
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فال زلنا يف 
لرسول صلى هللا عليه وسلم: )أال أدلك على أبواب اخلري(، فبعد أن بني صلوات حديث معاذ ، وقد وصلنا إىل قول ا

هللا وسالمه عليه أركان اإلسالم كلها، كأنه فيما سيأيت سيبني آاثر تلك األعمال على الفرد واجلماعة. أما األبواب 
غرف وجمالس، لكل غرفة ابب،  فهي مجع ابب، وهو يف األمور املعنوية كاألمور احلسية، إذا دخلت البيت ويف البيت

فإذا فتح هذا الباب اجتزت إىل الغرفة، مث وجدت يف الغرفة جزئيات، إن كانت للجلوس وجدت مقاعد، وإن كانت 



للنوم وجدت الفراش وما يتعلق به، وإن كانت للطعام وجدت أنواع الطعام، وهكذا، فداخل هذا الباب جزئيات. 
الوضوء(، إذا فتحت هذا الباب وجدت كيفية الوضوء من بداية غسل  وكذلك أبواب كتب الفقه، تقول )ابب

الكفني إىل غسل الرجلني، كل ذلك داخل ابب الوضوء، وكذلك ابب الصالة وابب الصيام، أو كتاب الصالة، وأييت 
، حتت هذا الكتاب أبواب، ابب وجوب الصالة، ابب حكم اجلماعة، ابب أوقات الصالة، ابب القراءة خلف اإلمام
كل هذه أبواب داخل الكتاب، فالكتاب كله كالبيت والقصر الكبري، وداخل هذا القصر غرف، ولكل غرفة ابهبا، 
وداخل الغرف جزئيات، فداخل الباب فصول ومسائل ومباحث. وهنا بوجه صلى هللا عليه وسلم معاذًا إىل عناوين  

يدة، كأنه يقول: أعطيك رءوس أقالم. )أال أدلك كلية، أو إىل أبواب إذا فُتح الباب منها وجدت فيه جزئيات عد
على أبواب اخلري  قال: بلى اي رسول هللا، فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة 
الرجل يف جوف الليل(. فذكر الصيام والزكاة والصالة، وقد ذكرت من قبل يف قوله: )تقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، 

وم رمضان(، فعاد إليها مرة أخرى ولكن بوجه غري الوجه األول، فالوجه األول بنين فيه أركان اإلسالم، وهنا بني وتص
فيه النوافل اليت هي من أبواب اخلري الواسعة، فبدأ ابلصوم وآدابه وأحكامه وعوامل حفظه وصيانته، وكأنه قال: أوالً 

والصوم جزٌء منها، ولكن كيف تصومه  كأنه يقول: إن الصوم  تصوم رمضان مث قال: أنت طلبت ما يدخلك اجلنة،
 الذي يؤيت مثاره ويظهر مفعوله، هذا هو الذي يكون لصاحبه جنَّة.......

 
 

 معىن قوله عليه الصالة والسالم: )الصوم جنة(
 
 
 

يم والنون املضعَّفة ُجنَّ، قوله عليه الصالة والسالم: )الصوم جنة..( اجلُنَّة: يقول علماء فقه اللغة: إذا اجتمعت اجل
َجنَّة، جنني، ِجنٌّ، كل هذه األلفاظ ترتبط يف صلة قرابة يف الداللة بصفة عامة على شيٍء خمتٍف مسترت، أو تدل على 
اخلفاء واالستتار، فتقول: اجلنني، هو موجود يف بطن أمه مسترت عنا، تقول: اجلن، حنن ال نراهم، واجلُنَّة: هي ما جِتن 

أي: تقيه وتسرته عن الضرابت، وامِلَجن: هو ما يتقي به الفارس ضرابت عدوه. فكان جِمَينِن دوَن َمْن كنُت  اإلنسان،
أتَّقي ثالُث ُشُخوٍص َكاِعَباِن وُمْعِصُر يعين: وقاييت من أعني الناس، وعلى هذا يتفق العلماء على أن الرسول صلى هللا 

ا بدل النون ابء، وضعنا النقطة من حتت صارت جبَّة، فإذا لبست اجلبة كانت عليه وسلم شبَّه الصوم ابجلُنَّة، ولو جئن
ساترة لك عن أعني الناس، وإذا تلبَّست ابلصوم كان جنة لك عن الشيطان، وُجنَّة لك عن املعاصي، وهلذا جاء 

سباب( أو حنو ذلك. أو  احلديث: )والصوم جنة ما مل خيرقها، قالوا: مب خيرقها اي رسول هللا، قال: بكذب أو غيبة أو 
 كما قال صلى هللا عليه وسلم.......

 
 
 

 املعىن احلقيقي للصوم
 



 
 

ولذا العلماء يقولون: الغيبة والكذب خترق واالستغفار يرقع، فتخرق اجلنة بكذب أو غش أو غيبة، فإذا استغفر 
جنة كيف يتحقق  إذا جئنا إىل رقعت خرقته، والثوب املرقع على كٍل أحسن من املمزق. إذاً: تصوير الصوم أبنه 

النصوص الواردة يف الصوم وجدان أن اإلنسان يصوم عن شهويت الفرج والبطن، حىت حال غيبته عن الناس عندما 
تثور عنده شهوة املأكل والطعام أمامه فإنه ال يتناوله، وإذا اثرت عنده شهوة الفرج وزوجته احلسناء على فراشه فال 

اًل ألمر هللا عز وجل، كما جاء يف احلديث القدسي: )كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل يقرهبا، وهذا كله امتثا
وأان أجزي به(، ومن هنا كان الصوم مريب الضمائر، ومثرته التقوى، كما قال سبحانه: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم َكَما ُكِتَب 

[، أي: لعلكم أن تكونوا على جانب عظيم من التقوى، وتكون 183وَن ]البقرة:َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَّقُ 
لكم الوقاية من عذاب هللا. ومن هنا أيضاً جاء احلديث: )إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه 

متك، فهل ميكن أن تبدأ أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم(، فالصوم جيعلك يف ُجنَّة، فال ترد على من سابك أو شا
أنت ابالعتداء ! ال؛ ألنك بصومك تستجن وتتقي، وال ترد على من يعتدي عليك، بل من سابك أو شامتك تقول 
له: )إين امرؤ صائم(، أي: ال أستطيع أن أجيبك ألين صائم، صائم عن ماذا  صائم عن احلالل.. الطعام والشراب، 

عن جابر رضي هللا تعاىل عنه: ال يتم صوم العبد حىت تصوم جوارحه. فالعني فكيف أفطر على هذا احملرم  وهلذا جاء 
تصوم فال تنظر إىل ما حرم هللا، واليد تصوم فال متتد إىل ما حرم هللا، ال أبخذ مال الناس، وال ابلبطش ابلضعفاء، 

تصوم فال تتمىن وحتلم واألذن تصوم فال تصغي إىل حديث حمرم، والرجل تصوم فال تسعى إىل مكان حمرم، والنفس 
أحالم اليقظة يف شيٍء حمرم، ألن أحالم اليقظة ميكن أن جتر إىل العمل الفعلي، فيدخل اإلنسان يف املعصية واإلمث 
ظاهرًا وابطناً، وتتعود وتتمرن تلك اجلوارح شهراً كاماًل على الصوم، حىت تعتاد هذه اجلوارح الطاعة، وال تنتكس يف 

ولضمان استمرارية هذه اآلاثر ندبنا هللا إىل اإلكثار من صيام النافلة. والنافلة قد تكون مقيدة  محأة املعاصي بسهولة،
ومطلقة، فمن املقيد ابلزمان جند صيام ست من شوال، يوم عاشوراء، يوم عرفة، اإلثنني واخلميس، ثالثة أايم من كل 

اً يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني شهر، ومن الصوم املطلق قوله عليه الصالة والسالم: )من صام يوم
خريفاً(، أي يوم كان بدون حتديد. إذًا: )فالصوم جنة(، لكن قد خترق هذه اجلنة، يقول صلى هللا عليه وسلم مبيناً 

ذلك: )من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(، وكلمة )قول الزور(، ليست جمرد 
شهادة زور يف احملكمة بني اثنني، بل كل كذب فهو زور، ألهنم يقولون يف اللغة: الزور ما كان جانبياً، تقول: فالن جاء 
زائراً، أي: من جانب البيت، وزور اإلنسان مع الفم يف مؤخر احللق، فالقول الزور هو القول املنحين عن طريق احلق 

ق فهو زور، سواء كان غشاً يف مبايعات، أو كان تدليساً، أو كان كذابً أو  واالستقامة، فكل قول ليس مستقيماً مع احل
 كان إيهاماً، أو كان سباابً، كل هذا من الزور.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 
 احلكمة من جعل قوله تعاىل: )وال أتكلوا أموالكم...( بني آية الصوم وآية األهلة

 
 
 

ُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احْلَجَّ َفال رََفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف احْلَجِن ولذا يف قوله سبحانه يف احْلَجُّ َأْشُهٌر َمعْ 
[، مجع ابابً واسعاً من اآلداب، وهنا كذلك: )الصوم جنة(، وإذا استمر اإلنسان يف ُجنَّة الصوم إىل أن 197]البقرة:

ا  حيافظ عليها، لكن ليس احلفاظ عليها من الطعام جاء العيد وخرج رمضان، هل ميزق هذه اجلُنَّة أو حيافظ عليه
والشراب  ألن ذلك أصبح مباحاً له، بل حيافظ عليها مما حرم هللا. ولذا جند أن هللا ملا ذكر فريضة الصيام يف قوله: اَي 

َنُكْم اِبْلَباِطِل [ ذكر بعدها مباشرة َوال أَتْكُ 183أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم ]البقرة: ُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
[ وجعلها قبل آية األهلة اليت هي من لوازم الصوم، وهبا يتحدد ويدخل الشهر، وملاذا هذا  أما كان 188]البقرة:

د من يستطيع أن جيعل قوله: َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم  قبل آية الصوم، أو بعد آية األهلة، أو يف سورة أخرى  واملقص
: كأن املوىل سبحانه يوقف الصائم عن احلالل، يقول اآلن انتهيت من صومك، وأييت اهلالل -وهللا أعلم-ذلك 

وتفطر لشوال؛ لكن اعلم إن كنت صمت فعاًل شهراً كاماًل عن احلالل، فال تفطر من الغد على احلرام، وأتكل أموال 
ن أموال الناس ابإلمث. فتنعم ابالستتار يف جبة غري ممزقة مرة من الناس ابلباطل وتديل هبا إىل احلكام لتأكل فريقاً م

الزمان، فإن عرض هلا شيء من اخلرق جاء رمضان آخر ليجدد لك جبتك من جديد. وال أعتقد أن إنساانً فاتته لذة 
به يتمالك  فإذا -يدفعه الشيطان دفعاً -االتقاء جبنة الصوم، حينما يكون يف رمضان وأيتيه من يسول له ابملعاصي 

نفسه ويصرب ويرتك هذا ويقول ونفسه مرَتحة ومطمئنة: إين صائم، كل إنسان يشعر هبذا، وابلتأكيد من يسول 
 -إين صائم-ابملعاصي عندما جيد هذا املوقف من هذا الصائم سيستحي، ولذا يقول العلماء: هل يقول هذه الكلمة 

أن يظهرها ويسمع  -وهللا أعلم-ليكف أذاه عنه  واألوىل هنا يف سره ليمنع نفسه، أو يقوهلا عالنية ُيسمع خصمه 
 خصمه مقالته.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 سبب إعادة ذكر الصوم والصالة والصدقة يف احلديث
 
 
 



إذًا: الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث الشريف ذكر لـمعاذ )تعبد هللا ال تشرك به شيئاً(، وحقيقة ذلك 
 هللا، أبن تنفي مجيع اآلهلة، وال تعبد إهلاً قط إال هللا، خبالف املشركني الذين يقولون: أجعل اآلهلة كلها حتقيق ال إله إال

إهلاً واحدًا، ألنه كان هلم ثالمثائة وستون صنماً يف الكعبة، وهو يريد أن يلغي هذا كله إىل إله واحد. فحقيقته توحيد 
قولك )ال إله إال هللا(، فال مألوه وال معبود حبق إال هللا، مث جاء بعد ذلك  هللا هو أن تعبد هللا وحده، ويتحقق هذا يف

ابلصالة والصيام وغريها. وهنا يقول له: )أال أدلك على أبواب اخلري(، أليست الصالة والصيام اليت ذكرها أواًل من 
خلري  للحديث النبوي مثلما يقولون أبواب اخلري  نعم هي منها، بل هي اخلري كله، ولكن ملاذا يعيدها هنا يف أبواب ا

ذوق وحالوة، وله نور وطالوة، ذكر صلى هللا عليه وسلم أصول اإلسالم اليت تدخل اجلنة؛ لكن أبواب اخلري هي 
حمل املنافسة، وهي حمل الزايدة، فالصلوات اخلمس وصوم رمضان وزكاة الفريضة وحج البيت، الكل يف ذلك سواء، 

وآخر عليه أربعة  أهناك شخص عليه صيام شهر واآلخر نصف شهر أو شهرين   أهناك شخص عليه ستة فروض
الناس متساوون يف هذا، نصاب الزكاة على اجلميع سواء، عشرون دينار يف الذهب، ومائتا درهم يف الفضة، وأربعون 

ري تزيد وتتسع، شاة يف الغنم، ومخس من اإلبل، كل هذه معروفة عند اجلميع وهم متساوون فيها، ولكن أبواب اخل
وتضيق وتقل، فهي قابلة للزايدة، ولكن أركان اإلسالم ال تقبل زايدة وال نقصاً، فهي مخس صلوات، وكل صالة هلا 
عدد خمصوص. يدلنا على هذا املعىن احلديث القدسي: )وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه(، 

ا يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه(، ملاذا قال )يتقرب( ومل والفرض ليس فيه زايدة وال نقص مث قال: )وم
يقل )يقرب(  سبحان هللا العظيم، لو قلت )يقرب( لتحقق خبطوة واحدة، لكن يتقرب، تدل على أهنا خطوات، قد 

يتنزه عن  تزيد وقد تنقص انفلة بعد انفلة. وذكر الصوم مرة أخرى ليس من ابب التكرار بال فائدة، فحديث البلغاء
ذلك، واملصطفى صلى هللا عليه وسلم هو سيد البلغاء، إذًا: إعادة الصوم هنا حتت عنوان أبواب اخلري ال يتناّ وال 
يتعارض، وال يكون مكرراً مع الصالة والصيام اليت ذكرت يف أول احلديث، ألهنا ذكرت هناك على سبيل الفرض 

أبواب النافلة وأبواب اخلري اليت ترتك جلهد العامل. وقد جاء عند مسلم والتحديد واإللزام، وذكرت هنا على أهنا من 
: )أن أعرابياً جاء إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال: اي حممد! جاءان رسولك خيرب أنك رسول هللا، أحقاً ما 

 أرسلك  قال: يقول  قال: بلى، قال: فبالذي رفع السماء ونصب اجلبال، وبسط األرض وجعل فيها ما جعل، آهلل
بلى. قال: وأخربان رسولك أن هللا افرتض علينا مخس صلوات يف اليوم والليلة، فبالذي رفع السماء، ونصب اجلبال، 
وسط األرض وجعل فيها ما جعل، آهلل أمرك هبذا  قال: نعم(احلديث، وذكر فيه الزكاة والصوم واحلج. والرجل الذي 

اذا كتب هللا علي من الصالة  قال: )مخس صلوات يف اليوم والليلة، قال: جاء للرسول يف املسجد فقال: أخربين م
هل عليَّ غريها  قال: ال، إال أن تطوع(، مث ذكر الصيام.. والزكاة.. واحلج، مث قال: )والذي بعثك ابحلق ال أزيد على 

اخلري(، ملاذا مل يقل كن  ذلك وال أنقص، فقال: أفلح إن صدق(. وهنا الرسول يقول لـمعاذ : )أال أدلك على أبواب
مثل ذلك األعرايب  األعرايب جاء بنفسه وأخذ نفسه حبد السيف، قال: والذي بعثك ابحلق ال أزيد وال أنقص، فهو 
التزم وألزم نفسه بشيٍء كبري، ما هو هبني، الذي ال ينقص مما فرض هللا عليه، هذا التزام أبقصى ما يكون، فالرسول 

أفلح، ولكن معاذًا يسأل عن العمل الذي يقربه إىل اجلنة، ومعاذ راغب يف اخلري، فكان هذا أخرب أبنه إذا نفذ هذا 
 بياانً لألمة يف شخصية معاذ.

 
 
 



 أعلى الصفحة
 
 
 

 الصوم ابب من أبواب اخلري يف كل وقت وحني
 
 
 

مد هلل الذي جعله ومن هنا جند بعض الناس إذا جاء رمضان قال: اي هللا أعنا عليه، وإذا ذهب رمضان قال: احل
يذهب ابلسالمة، وحنن وهللا نقوهلا، والرسول صلى هللا عليه وسلم إذا أقبل رمضان قال: اللهم أعنا على رمضان، 
ونقول: ال حول وال قوة إال ابهلل، إايك نعبد وإايك نستعني، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، فإذا انتهى 

مث نعيد ونفرح؛ ألننا أدينا ما افرتض علينا، فهذه فرحة كبرية. ولكن أييت رمضان قلنا: ريب لك احلمد والشكر، 
احلديث ويعطي طعماً وهدية، ويدعو الناس للمواصلة، )من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر(، 

ل، وإذا صمت ستاً لكأن احلديث يقول.. إذا انتهى رمضان فال تقفل ابب اخلري، ودعه مفتوحاً، فصم ستاً من شوا
من شوال بعد رمضان فكأنك صمت الدهر كله، وبعد شوال يف غريه من الشهور اسُتحب لك صيام اإلثنني 

واخلميس، أو ثالثة أايم من كل شهر، وإذا جاءت العشر األايم األول من ذي احلجة ندب لك صيام التسعة األول 
حبيباً إىل هللا، وفيه يوم عاشوراء، وهكذا.. فيستمر ابب اخلري  منها، مث أييت شهر هللا احملرم الذي يكون فيه الصوم

مفتوحاً وال يغلق حىت املمات. ولذا جاء يف احلديث: )إن يف اجلنة ابابً يقال له الراين، يدخل منه الصائمون..(، هذا 
أنك لو ابب من أبواب اخلري وهو )الصوم جنة(، وبقدر صومك، وبقدر حفظك لصومك تعظم تلك اجلنة. أظن 

ذهبت للسوق، ورأيت املالبس اجلاهزة أو األقمشة الصوفية والقطنية، فلن تشرتي إال بقدر ما عندك من مال، 
فشخص يلبس جبة خفيفة على قدر ماله، وآخر من أحسن ما يكون من األقمشة، ومن أحسن ما يكون من اخلياطة 

تك، وبقدر ما هي غالية ونفيسة وقوية، بقدر ما والتفصيل، وكذلك بقدر احلفاظ على صومك بقدر نفاسة وغالء جب
تقيك احلر والربد. إذًا: هذا الباب واسع، لذا جند أن هناك من كان يصوم الدهر، وقد هنى صلى هللا عليه وسلم عن 
صوم الدهر كله، ويتعني عند اجلمهور حترمي صوم يومي العيدين وصوم يوم الشك، وأايم التشريق يف مىن فيها اخلالف 

 من مل جيد هدايً ويتعني عليه صوم ثالثة أايم يف احلج.في
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف صوم النفل



 
 
 

هنى صلى هللا عليه وسلم عن صيام الدهر، وقالت أم املؤمنني عائشة : )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم 
وم، وما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط حىت نقول ال يفطر، ويفطر حىت نقول ال يص

إال رمضان(. وجاء رجل إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أول اهلجرة، مث رجع إىل قومه، وبعد سنة جاء ووقف 
تين ! قال: من على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألقى عليه السالم فرد، ومل يعرفه، فقال: اي رسول هللا! أما عرف

أنت  قال: أان الرجل الذي وقفت عليك يف العام املاضي، قال: ما الذي غريك  قال: منذ فارقتك مل أفطر يوماً، 
قال: )ال صام من صام الدهر، صم ثالثة أايم من كل شهر، فذاك صوم الدهر كله، قال: إين أطيق أكثر من ذلك، 

أكثر من ذلك، قال: )صم يوماً وافطر يوماً(، قال: إين أطيق أكثر من قال: )صم اإلثنني واخلميس(، قال: إين أطيق 
ذلك، قال: )أحب الصيام إىل هللا صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً(. وبعض الصحابة يف املدينة، حينما شدد 

(، وقوله: )صم يوماً على نفسه يف الصوم مع قوله الرسول صلى هللا عليه وسلم له: )أحب الصيام إىل هللا صيام داود
وأفطر يوماً(، فلما كرب وشق عليه ما اعتاده من الصوم قال: اي ليتين قبلت رخصة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
يقصد أن يصوم ثالثة أايم من كل شهر فحسب. إذاً: املوىل سبحانه وتعاىل جعل رسول هللا عليه الصالة والسالم 

[، ومن رمحته ورأفته صلى هللا عليه وسلم ابألمة، 128: اِبْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم ]التوبة:رمحة للعاملني، ومما أنزله قوله
بل من صميم الرسالة؛ أال يكلف أحدًا ما ال يطيق من العبادات. والنفر الثالثة الذين تذاكروا عباداهتم، وقالوا: 

وسلم يف بيته، فسألوا أم املؤمنني عائشة ، فقالت:  نذهب لبيت أمهات املؤمنني ونسأل عن عمل النيب صلى هللا عليه
ينام ويقوم، ويصوم ويفطر، قالوا: هذا عبد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، فقال أحدهم: أما أان فأقوم الليل وال 

ع كالمهم من أرقد، وقال الثاين: وأان أصوم النهار وال أفطر، وقال الثالث: وأان ال أتزوج النساء. وأم املؤمنني تسم
وراء احلجاب، فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ذكرت له مقالة النفر الثالثة؛ سبحان هللا! عباد األصنام 
صاروا يتسابقون يف الطاعة! ولكن هل سرنه ذلك ورضي به، وقال: احلمد هلل الذي جعل أصحايب هكذا  ال وهللا، 

ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا، أما إين ألتقاكم هلل وأعلمكم ابهلل، وإين جاء إىل املسجد ومجع الناس وخطب وقال: )
ألانم وأقوم وأفطر وأصوم وآيت النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين(. وهل هم راغبون عن سنته عليه الصالة و 

ابب من أبواب اخلري ! اجلواب: ال. [، وهذا 26السالم وهللا يقول: َويف َذِلَك فـَْليَـتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن ]املطففني:
ولكن هذا ابب فتنة عظيم، بل إن الشيطان ما جاء للبشر وأوقعهم يف عبادة األصنام واحلجارة إال من هذا الباب، 
ابب الغلو يف العبادات؛ ألن اإلنسان له طاقة حمدودة ال يطيق ما فوقها، كفرس محلته فوق طاقته فإنه ختور قواه 

يب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهرًا أبقى(، وكذلك اجلسم هو ويسقط حتتك. والن
الفرس لإلنسان، يواصل عليه السري إىل هناية املرحلة اليت كتبها هللا له، مع ختلل فرتات راحة بني الفينة واألخرى، كما 

ى وتضعف. وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )لن يف احلديث: )ساعة وساعة( حىت نصل إىل املراد دون أن ختور القو 
يشاد الدين أحد إال غلبه(، تريد أن تسابق.. اإلسالم أقوى منك.. إذاً: خاف صلى هللا عليه وسلم على الناس 

 الغلو، ألن الغايل يغلو مث يعجز فإذا عجز هدم ما فات.
 
 



 
 أعلى الصفحة

 
 
 

 الغلو يف الدين وسبب االحنراف
 
 
 

الناس إىل عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر من هذا الباب، وهو الغلو، فقد كان هؤالء رجاالً  والشيطان أوصل
صاحلني قبل زمن نوح عليه السالم، وملا ذهب هؤالء الناس جاء الشيطان ألوالدهم، فقال: ما هذه العبادة اليت ال 

ويفعلون ويفعلون، اجتهدوا ابلعبادة مثلهم..  تساوي شيئاً، آابؤكم وأجدادكم كانوا يقومون الليل ويصومون النهار،
سبحان هللا، فهذا الشيطان حيث الناس على االجتهاد يف العبادة ! وخالف النفس والشيطان فاعصهما وإن مها 
حمضاك النصح فاهتم إذا كان بينك إنسان عداوة، وجاءك يوماً مبتسماً ويضحك، ونصحك فقال: اذهب من هذا 

رف أن يف هذا الطريق مهلكة لك، ألن النصح ال أييت من عدو، فالشيطان أييت هلؤالء وحيثهم الطريق فهو قريب؛ فاع
على الزايدة يف العبادة مع أنه حيرتق من كثرة العبادة؛ لكن يرسم للخطوات حنو الكفر والوثنية بصرب وجلد. فقاموا 

من هذا. قال: صوروا متاثيل لآلابء يف معابدهم،  واجتهدوا.. مث قال هلم: أنتم ما فعلتم شيئاً. قالوا: ماذا نفعل أكثر
حىت كلما رأيتموهم نشطتم يف العبادة! ، فأخذوا ابلنصحية. وانم الشيطان على أعصابه، حىت ذهب هذا اجليل وال 

ومل  يدري عن األجداد شيئاً. مث جاء لألبناء فقال: أين أنتم ضائعون? قالوا: ماذا  قال: ملاذا مل أتتوا عند هذه الصور،
تلتفتوا إليها، وتلتفوا حوهلا ولو مرة واحدة يف السنة. قالوا: مباذا  قال: واحدة من العبادات اجعلوها هلا. قالوا: نعبد 
هللا وحده. قال: ال مانع، لكن واحدة فقط هلؤالء اآلابء واألجداد. قالوا: واحدة ال أبس! وهكذا قليالً قلياًل، وبدلوا 

ن دون هللا عز وجل. مث قال هلم: ال حاجة ألن أتتوا هنا، كل واحد أيخذ متثاله أو الصور ابألصنام وعبدوها م
معبوده، فيضعه يف بيته يعبده. وانتقلت العبادة من هللا إىل األصنام، ومن املعابد إىل البيوت، وعندئٍذ اسرتاح وبلع 

ت، ولذا فالرسول صلى هللا عليه وسلم ريقه عن كل املدة اليت حرقت أعصابه فيها. والسبب يف هذا الغلو واملبالغا
حيذر األمة من الغلو، فنهى عن صيام الدهر، ألنه أييت وقت ويعجز عنه، ورمبا كره هذه العبادة. إذًا: الصوم يف 
النوافل له أقسام، فمنه ما يكون يف أزمنة معينة، ومنه ما يكون مطلقاً، وكل إنسان أيخذ على قدر طاقته ومهته 

 واجتهاده.
 
 
 

 على الصفحةأ
 
 



 الصدقة برهان على صدق اإلميان
 
 
 

مث أنيت إىل املال، هناك قال: )تؤيت الزكاة(، وهنا قال: )والصدقة(، الحظ املغايرة يف التعبري بني: الزكاة.. الصدقة، 
ها الرسول صلى هللا [ ،واليت أيخذ103وكالمها لفظ يستعمل مكان اآلخر، بقول هللا: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ]التوبة:

عليه وسلم من املال هي زكاة فريضة؛ ألن الصديق يقول: )وهللا لو منعوين عقااًل أو عناقاً كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 
لقاتلتهم عليه(، وإمنا يقاتلهم على الفريضة ال على النافلة. ففي أول احلديث وضع أصول وقواعد ما يقرب إىل هللا 

ائض ومساه زكاة، وهنا عند أبواب اخلري فذكر الصدقة؛ ليؤكد أهنا من النوافل وليست من ويدخل اجلنة من الفر 
الفرائض. فقال: )والصدقة تطفئ اخلطيئة(، وإذا حبثنا عن العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي جند أن 

والقاف، وهي احلروف األصلية  بينهما ارتباطاً، فكلمة )صدقة( وكلمة )صدق( بينهما ارتباط يف الصاد والدال
للكلمتني، أما التاء املربوطة فهي للتأنيث، إذًا: املادة األساسية مشرتكة بني صدقة املال وبني صدق القول، وحينما 
يقول القائل: أان آمنت ابهلل وابليوم اآلخر، يقول علماء البالغة: هذه مجلة خربية، واجلملة اخلربية هي ما حتتمل 

ذب، فكل مجلة حتتمل الصدق أو الكذب فهي مجلة خربية، وما ال حتتمل الصدق أو الكذب فهي الصدق أو الك
مجلة إنشائية كقول القائل: )قم اي زيد( فال حتتمل صدقاً وال كذابً، ألهنا عبارة عن طلب قيام مل يكن موجوداً قبل 

منت ابهلل واليوم اآلخر. هذا القول منه الكالم، لكن )زيد قائم( ميكن يقول لك: ال، بل هو قاعد. فالذي يقول: آ
حيتاج إىل دليل على صدقه. وقد جاء من قوله صلى هللا عليه وسلم: )احلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل 
متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان(، والربهان كما يقول علماء اللغة: اإلشعاع الذي 
يكون أمام قرص الشمس، فكأنه نور يدل على حقيقة خفية، فالصدقة برهان على إميان العبد ابهلل واليوم اآلخر، ألن 
األصل يف تعامل األفراد أن يكون على سبيل املعاوضة، تقدم له خدمة فيقدم لك مثلها، كأن تدفع له دراهم وأتخذ 

ضة. لكن يف الصدقة تدفع ماالً لفقري.. فأين العوض  هل أنت منه سلعة، فالبيع والشراء واإلجارات.. كل هذا معاو 
أخذت عوضاً يف دفعك الصدقة للمسكني  ال، لكن يقينك يقول لك: إن العوض لن يكون هنا يف هذه الدار، إمنا 

أبنه سيكون يف الدار األخرى، فال يدفع املسلم صدقة إال ليربهن على االعتقاد الذي وقر يف قلبه، بل ويعتقد ويوقن 
[ ، 245لبقرة:سيلقى أكثر مما قدم؛ لقوله تعاىل: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة ]ا

بَـَتْت َسْبَع َسنَ  َلٍة ِماَئُة وقوله تعاىل: َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ بـُ اِبَل يف ُكلِن ُسنـْ
 [.......261]البقرة:

 
 
 

 لفتة يف بالغة القرآن
 
 
 



وأريد أن ألفت النظر إىل أسلوب القرآن الكرمي يف هذه األمثلة اليت خيرج فيها املعنوي يف صورة احملسوس، ففي هذه 
بَـَتْت  فيجعلك تسرح خبيالك عند وض ع احلبة وانفالقها، وارتفاعها وسقيها، وظهور األوراق اآلية قال : َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ

اخلضراء، مث تفرعها إىل سنابل، وكل سنبلة فيها مائة حبة، وهكذا مير على ذهنك شريط إحياءات وأتمالت تستوقف  
كل مؤمن أمام عظمة صاحب هذا الكتاب سبحانه وتعاىل. فالقرآن الكرمي يوقف الشخص عند تلك التعبريات، 

فَّْيِه ِإىَل اْلَماِء الصورة، مثاًل: لَُه َدْعَوُة احْلَقِن َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط كَ وجيسد له 
ُلَغ فَاُه ]الرعد:  [، يضرب هللا مثاًل للذي يدعو غريه فال يستجيبون له، كمثل من وقف على حافة بئر، وفتح14لِيَـبـْ

فاه ليبلغه املاء، فهل سيبلغه شيء ! لن يصله شيء ولو انتظر عمره كله. ومثال آخر قوله تعاىل: َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت 
ًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُـُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت ]العنكبوت: [، فليست هذه الصورة مثل قوله لو قال: )ال 41اختَََّذْت بـَيـْ

م بشيء(، فهنا جسد وجعل املعنوي يف صورة احملسوس،. واخلضر مع موسى عليهما السالم، تنفعهم عبادة أصنامه
بعد هناية الرحلة ومعرفة اجلواب على األسئلة، مل يقل ملوسى: علمي ابلنسبة لعلم هللا ال يساوي قطرة من حبر، إمنا 

قال اخلضر: ما علمي وعلمك يف علم أرسل هللا عصفوراً، ووقف على حافة السفينة، ومد منقاره وشرب من البحر، ف
هللا إال كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. اخلالصة: أن املؤمن ابهلل حقاً إذا تصدق كانت صدقته برهاانً على 
صدق إميانه ابهلل، وأن العوض ينتظره يوم القيامة، ومن هنا كان املؤمن كلما قوي إميانه ويقينه وتصديقه، كلما كان 

لصدقته عن الناس، ألنه ليس له معهم غرض، وال ينتظر منهم شيئاً، بل خيفيها على من تصدق هبا عليه، أشد إخفاًء 
وهو أحد السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، )ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما 

 تنفق ميينه(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 فحسبالصدقة ليست حصرًا على املال 
 
 
 

)قوله: والصدقة تطفئ اخلطيئة(. والصدقة أوسع األبواب؛ ألن الصدقة ال تتوقف على املال والغىن، بل الفقري له 
حظ يف ذلك، وقد جاء أن فقراء املهاجرين أتوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واشتكوا له فقالوا: )ذهب أهل 

ما نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم. قال: أوليس هللا قد جعل لكم الدثور ابألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون ك
ما تصدقون: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليله صدقة، وأمر مبعروف 

صدقة، وهني عن منكر صدقة...( إىل آخره. واحلديث اآلخر: )كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه 
مس تعدل بني اثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة الش



صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة(. إذاً: ابب الصدقة واسع ولو 
ق مترة(. أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها كانت أتكل ابلشيء احلقري، قال عليه الصالة والسالم: )اتقوا النار ولو بش

عنباً، وأييت سائل، فتأخذ حبة وتعطيه، فيأخذها املسكني ويقلبها مييناً ومشااًل، فهذه حبة عنب، لكن ال تستقلها، فإن 
ًرا يـََره ]الزلزلة: من مثاقيل الذر! ويف يوم من األايم   [، انظر كم يف احلبة7هللا تعاىل يقول: َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

كانت عائشة صائمة، وأَتها مسكني، فقالت: لـربيرة : أعطيه، قالت: ما عندي شيئاً، قالت فتشي، قالت: ال يوجد 
قالت: أعطي املسكني وعند املغرب يرزق هللا.  -وكان الوقت بعد العصر-إال قرص شعري تفطرين عليه يف املغرب 

. فدفعت القرص للمسكني، وجاء املغرب وقامت أم املؤمنني عائشة تصلي، وقبل أن ختتم صالهتا متشي بريرة متثاقلة.
إذا بطارق يطرق الباب، وتنتهي أم املؤمنني من صالهتا وتلتفت فإذا شاة بقرامها، أي: شاة انضجة بلوازمها، قالت: 

قالت: كلي، فهذا خري من قرصك. مث تقول هبذه  أهدى إلينا. -وهللا ما قد رأيته أبداً -ما هذا اي بريرة   قالت: رجل 
القاعدة: ال يكمل إميان العبد حىت يكون يقينه مبا عند هللا أقوى مما يف قبضة يده. وكما يقول بعض العلماء، إذا كان 
األجل حمدودًا والرزق مضموانً، فهم ختاف  وملاذا تتعب نفسك  ما عليك إال أن أتخذ ابألسباب وتتوكل على هللا 

 سبحانه وتعاىل. إذًا: الصدقة تكون أبي شيء ولو بكلمة طيبة.
 
 
 

 [3احلديث التاسع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 الصدقة ابب عظيم من أبواب اخلري
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد: فال زلنا 
عند حديث معاذ ، ووصلنا إىل قوله عليه الصالة والسالم: )الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار( ، تلك 

عادة احلياة ... أن الضد يقضي على الضد، فاملاء ضد النار، واملاء أقوى من النار. ومن عجب أن أييت حديث: )أن 
خلقت خلقاً أعظم وأقوى من اجلبال  قال: بلى، قالوا: ما املالئكة ملا وجدت خلق اجلبال عظيم، قالت: اي رب هل 

النار تذيب -هو  قال: احلديد، قالوا: هل خلقت خلقاً أقوى من احلديد ! قال: بلى، قالوا: ما هو  قال: النار 
ال: ، قالوا: هل خلقت خلقاً أقوى من النار  قال: بلى، املاء، وقالوا: هل خلقت خلقاً أقوى من املاء  ق -احلديد

بلى، املؤمن خيفي صدقته فال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه(، هذه قوة نفسية ومعنوية عجيبة. فالضد يقضي على الضد، 
فاملاء يطفئ النار، وهذا على سنن احلياة، ولكن قدرة املوىل فوق هذا كله، فهو الذي أعطى النار خاصية اإلحراق، 

بال إحراق. وهذه انر النمرود، مكثوا سنني يوقدون النار وجيمعون  ويقدر على أن يسلبها تلك اخلاصية فتكون انراً 
َراِهيَم ]األنبياء: [، فسلبت خاصية 69هلا، وابملنجنيق ألقوا إبراهيم، فقال هللا هلا: قـُْلَنا اَي اَنُر ُكوين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ



َها َوَأُهشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي اإلحراق. املاء سائل شفاف يضربه موسى بعصا صغرية، قال هللا:  قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ
[، فالذي سلب املاء 63[، هي عصا عادية، فيضرب هبا البحر فينفلق: ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم ]الشعراء:18]طه:

جبل أصم، وعصى موسى  سيولته هو الذي سلب النار إحراقها. وكذلك احلال يف انقة صاحل عندما خرجت من
يلقيها يف األرض فتصري حية تسعى، وميسكها فرتجع إىل سريهتا األوىل. فمظاهر القدرة اإلهلية يف هذا الكون تبني لنا 
أن هللا فاعل خمتار، يفعل ما يشاء سبحانه، وذلك حىت ينتزع من اإلنسان اجلحود العنيد، وليوجد عنده اإلقرار بقدرة 

َها أَنـُْفُسُهْم ]النمل:املوىل سبحانه وتعاىل َقنَـتـْ [ . فالرسول صلى هللا 14 اليت ال جيحدها إال معاند: َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
عليه وسلم خيربان بوقائع قانون احلياة: أبن املاء يطفئ النار، وهذا شيء مشاهد ملموس، وكما أشران سابقاً، فإن 

ة، فالصدقة هي شيء من الطعام أو من املال خترجه، فيكون هلذه السنة والكتاب يصوران املعنوايت يف صورة حمسوس
الصدقة أتثري على اخلطيئة، وهذا األثر أمر ال ندركه ابحلس وال ابلعقل؛ ألنه ليس عندان إمكانيات لنتصور هذا 

واملاء األمر، فيحيلنا صلى هللا عليه وسلم على حمسوس ملموس ندركه. لكن ما هي العالقة بني الصدقة واخلطيئة 
والنار  املاء سائل شفاف ابرد، والنار مادة ملتهبة حمرقة ليس هلا جرم. فكذلك اخلطيئة معصية، والصدقة طاعة، 

وكالمها ضد اآلخر، واخلطيئة هلا أتثري يف النفس، والصدقة هلا أتثري على النفس، هذه ابلطمأنينة واالرتياح، واخلطيئة 
طئ خطيئة ويطمئن أبدًا. والذي يهمنا: أن الصدقة يف مقابل اخلطيئة تلغيها، كما ابلقلق واالنزعاج، وال جتد إنساانً خي

أن املاء يف مقابل النار يطفئها، أبي كيفية  هللا تعاىل أعلم. ويذكر بعض العلماء هلذا احلديث رواية عند أمحد : 
الرب، ولوال غضب هللا )الصدقة تطفئ غضب الرب(، وليس بينهما مناكرة، ألن حرارة اخلطيئة من أثر غضب 

سبحانه وتعاىل على اخلطيئة ما كان هلا أثر يؤثر على اإلنسان ابلقلق واالضطراب، ولو كان املوىل يرضاها وحيبها ما 
أثرت على اإلنسان بشيء. إذاً: لكوهنا داخلة حتت ما يغضب هللا كان هلا هذا التأثري، و )تطفئ غضب الرب(، أي: 

ملوىل سبحانه؛ إذاً ال منازعة وال معارضة بني الروايتني. وقد جاء يف الرتغيب يف الصدقات: أثر اخلطيئة اليت أغضبت ا
)اتقوا النار ولو بشق مترة(، )كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس(، ومن السبعة الذين يظلهم هللا: الرجل 

 الذي تصدق وأخفى الصدقة. ......
 
 

 قيام الليل من أبواب اخلري
 
 
 

ذكر صلى هللا عليه وسلم من أبواب اخلري انفلة أخرى، فقال: )وصالة الرجل يف جوف الليل(، وُسِئل صلى هللا مث 
عليه وسلم: )أي الليل خري  قال: جوفه(، ويف الرواية األخرى: )ثلثه األوسط(، فصالة الرجل يف جوف الليل أول 

عىن أكثر من أن حتصى، ويهمنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم ما يتبادر أهنا قيام الليل. واألحاديث الواردة يف هذا امل
ذكر هذا احلديث وأضاف إليه اآلية القرآنية، فالرسول صلى هللا عليه وسلم يستدل بكتاب هللا على سنة رسوله، 

شاهد والسنة والكتاب متالزمان، وعند الشافعي قاعدة عجيبة يقول: كل حديث لرسول هللا عليه الصالة والسالم له 
من كتاب هللا، لكن ال يدرك ذلك كل إنسان، فهنا قرأ صلى هللا عليه وسلم اآلية مستدالً هبا على صالة الرجل يف 
جوف الليل. وقد يقرأ النيب صلى هللا عليه وسلم اآلية يف موقف ال يشابه ما نزلت بسببه، ويستدل بعموم اللفظ 



العربة يف كتاب هللا ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه  بصرف النظر عن خصوص السبب، ولذا قال األصوليون:
وسلم بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، ومن ذلك حينما جاء صلى هللا عليه وسلم إىل علي وفاطمة يوقظهما لصالة 

هللا الليل، فقال علي رضي هللا تعاىل عنه: )إمنا أنفسنا بيد هللا مىت ما شاء أن يبعثها بعثها، فيخرج من عنده صلى 
[ (، وهي إمنا نزلت يف سبب 54عليه وسلم وهو ينفض ثوبه ويقول: وََكاَن اإِلنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَداًل ]الكهف:

آخر، لكن أخذها صلى هللا عليه وسلم بعموم لفظها واستشهد هبا على قضية علي، إذًا: اآلية تشمل كل جدال وقع 
 من إنسان يف أي موقع. ......

 
 
 

 بادة يف الليل على النهارأفضلية الع
 
 
 

َّ ُجُنوبـُُهْم ]السجدة: [، هي من صميم املوضوع الذي يتحدث عنه عليه الصالة والسالم، 16قوله يف اآلية: تـََتَجا
َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع ]السجدة: [ إمنا يكون 16فقول هللا تعاىل على لسان رسوله عليه الصالة والسالم: تـََتَجا

الليل. إذًا: املوضوع متحد، واستدالله صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن مع السنة تقوية للدليل. ويتفق العلماء ذلك يف 
على أن أفضل وقت ألداء النوافل ما كان ليالً، سواء كانت ذكرًا عاماً أو خاصاً، أو صالة أو تالوة لكتاب هللا، أو 

اىل: الَِّذيَن يَْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويـَتَـَفكَُّروَن يف تفكرًا يف خلق السماوات واألرض امتثاالً لقوله تع
[، وتفكرهم يف 191َخْلِق السََّمَواِت َواأَلْرِض رَبَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ]آل عمران:

ث واجلزاء، وخيافون من النار، ويطلبون هللا أن يقيهم عذاب النار.. نسأل هللا أن ملكوت هللا جعلهم يذكرون البع
 يقينا وإايكم واملسلمني النار.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 قيام الليل عون للداعية على دعوته
 
 
 



سلم، كما ومعلوم أن قيام الليل كان فرضاً يف حق النيب عليه الصالة والسالم، وهو من خصوصياته صلى هللا عليه و 
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا ]اإلسراء: [، عسى: للرتجي، 79يف قوله تعاىل: َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه اَنِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا  مبين على التهجد من الليل. وقد أرشد هللا رسوله إىل االستعانة بقيام الليل على  وقوله: يـَبـْ
[، ومل يكلفه قيام الليل كله حىت ال 2-1أداء الرسالة اليت كلف هبا: اَي أَيُـَّها اْلُمزَّمِنُل * ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل ]املزمل:

[، 4-2َأْو زِْد َعَلْيِه ]املزمل:يكون يف ذلك مشقة عليه، ولذا قال: ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل * ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه قَِلياًل * 
[، هنا جيمع املوىل سبحانه يف هذا 4فالزايدة مردها إىل الطاقة واالستطاعة بدون حتديد، َورَتِنِل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل ]املزمل:

 التشريع بني قيام الليل ابلصالة وترتيل القرآن.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ن الركعاتاملفاضلة بني إطالة القيام واإلكثار م
 
 
 

وهنا مسألة سئل عنها ابن عباس : إذا كان يف رمضان فأيهما أفضل: تقليل الركعات وإطالة القراءة، أم العكس  كل 
واحدة فيها مزااي؛ فكثرة الركعات فيها تكبري وركوع وسجود، وكل ركعة هلا أجر، وأقرب ما يكون العبد إىل ربه وهو 

بر لكالم املوىل سبحانه، وقد أجاب ابن عباس فقال: أنت مرَتد لنفسك، ساجد، وطول القراءة فيها إمعان وتد
فاخرت لنفسك. واملرَتد: الراعي حينما يكون له غنم يرَتد هلا مواطن الرعي، فحيثما جيد اخلصب واملرعى الصاحل 

يراه شاقاً عليه  يرتع، فكذلك املسلم هو يرعى ويسوم نفسه يف مرعى وحدائق ورايض العبادة، فالعمل الذي حيبه وال
فليفعله فأحياانً يرغب يف القراءة، ويكون ذهنه حاضرًا فيها، وهللا سبحانه وتعاىل يشرح صدره، ولعله لو قرأ آية 
وأمعن فيها أن يفتح هللا عليه بسببها ما ال يعلمه إال هللا، وأحياانً يكون ذهنه مشغواًل، أو فكره مشوشاً، ورمبا أن 

 إذهاب ما يشغله، فأي احلالتني قدر عليها وسهلت عليه فهي األوىل ابلفعل. وهنا هللا احلركة تكون أنسب له، يف
ِل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل سبحانه وتعاىل جيمع لرسوله ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل * ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه قَِلياًل * َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتنِ 

ام الليل ترتيل القرآن قليالً كان أو كثريًا. وقد جاء عن عثمان رضي هللا عنه أنه كان يقرأ [، يهمنا يف قي4-2]املزمل:
القرآن يف ليلة، وقد ذكران بعض حاالت من السلف، كان الواحد يقرأ القرآن يف ليلة، فبدأ يتأمل حىت آل أمره إىل 

هللا عن جوف الليل: ِإنَّ اَنِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا  أن يقوم الليل كله بسورة الفاحتة، يتدبرها ويتأملها ويراجعها. وقال
[، انشئة الليل املقصود هبا، صالة الليل، كما عليه اجلمهور، ويكفي ما أشارت إليه أم املؤمنني 6َوَأقْـَوُم ِقياًل ]املزمل:

قوم الليل حىت تتفطر قدماه، وملا سئل عائشة رضي هللا تعاىل عنها يف وصف قيام النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان ي
 عن ذلك قال: )أفال أكون عبدًا شكورًا(.



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قوله تعاىل: )يدعون رهبم خوفاً وطمعاً(
 
 
 

َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَبَـُّهْم ]السجدة: َّ ُجُنوبـُهُ 16وهنا يف قوله سبحانه: تـََتَجا ْم  عامة، و [، لعل تـََتَجا
رِيٌب َيْدُعوَن رَبَـُّهْم  أخص العبادات.. ألنه كما جاء يف احلديث: )الدعاء هو العبادة(، َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ قَ 

بذاته، أم  [. وهل اإلشارة يف قوله: َيْدُعوَن رَبَـُّهْم  يقصد منها الدعاء186ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن ]البقرة:
الصالة اليت فيها الدعاء  ذكر ابن كثري عند هذه اآلية الكرمية أن معاذًا كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  

كنت مع النيب يف سفر فدنوت منه فسألته.. وذكر هذا احلديث، مث روى ابن كثري حديث: )عجب ربنا لرجلني، رجل 
ته وقام يصلي لربه( فاحلديثان يدالن على أن القيام املقصود منه هنض من فراشه ومن حتت حلافه ومن بني أحب

الصالة، وهكذا ما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم يف حق عبد هللا بن عمر : )نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من 
لماء يفسح اجملال الليل(، فيقول سامل بن عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنه: فما ترك قيام الليل بعدها. وبعض الع

مع الصالة للذكر ومدارسة العلم. وقد قيل لـسعيد بن املسيب رضي هللا تعاىل عنه: انظر إىل بين فالن، يذهبون يف 
وقت القيلولة إىل املسجد يصلون الظهر وحييونه إىل صالة العصر، يذكرون هللا، قال: اي ابن أخي ليست هذه 

 والتدبر يف معانيه واستنتاج املسائل والفقه إىل آخره، وأشران إىل الشافعي الذي  ابلعبادة، العبادة التأمل يف كتاب هللا
كان يبيت ليله مستلقياً يتأمل يف حديث من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصلى الصبح بوضوء العشاء. 

 سكون الليل وليس هناك ما إذًا: يدعون رهبم هنا عامة، فقد جيلس إنسان يدعو ربه، أو يتأمل يف ملكوت هللا يف
يشوش عليه، فيستجمع حسه كله، ويوجه فكره كله إىل هذا العامل، وما جيري فيه، ويستدل هبذا احملسوس على ما 

 غاب عنه.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 



 أمنن جييب املضطر إذا دعاه
 
 
 

نه يتوجه إىل هللا يف تلك احلالة ويدعوه َيْدُعوَن رَبَـُّهْم  الدعاء عند االضطرار مستجاب، ولو كان الداعي كافرًا، أل
وحده، ففي تلك اللحظة يكون مؤمناً بقدرة من توجه إليه ودعاه، ويعلم أبنه قادر على إجابة مطلوبة، كما جاء يف 

احلديث: )ألنصرن املظلوم ولو كان كافرًا، علم أن له رابً فدعا(، أي: جلأ للدنيا كلها فما أنصفه أحد، فتوجه إىل هللا، 
فهل يرتكه هللا  ال. يقولون يف بعض السري أن هللا سبحانه عتب على موسى عليه السالم يف حق قارون، فعندما أمر 

هللا األرض أن أتخذه، فكان يغوص فيها أمام مرأى ومسمع من موسى عليه السالم، وكان ينادي موسى عليه 
حالة الشدة فلم جتبه، لو انداين مرة واحدة ألجبته.  السالم، فلم جيبه، فقال هللا ملوسى: اي موسى يناديك قارون يف

سبحان هللا، ماذا كان يريد املوىل منه إال أن يرجع إليه، هل املوىل كان يريد من قارون أن يظل يف طغيانه، أو يريده أن 
ليه السالم لقبله يرجع له ويرتاجع طغيانه وكربه  كان يريده أن يرجع إىل العبودية، فلو آمن قارون مبا جاء به موسى ع

[، سبحان هللا، موسى كليم هللا يوحي إليه هللا أن يذهب إىل 44هللا  فـَُقوال َلُه قـَْواًل لَيِنًنا لََعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو خَيَْشى ]طه:
َيَك ِإىَل رَبِنَك فرعون الطاغية ليقول له قواًل ليناً لعله يتذكر أو خيشى، وليقول له: َهْل َلَك ِإىَل َأْن تـَزَكَّى * َوَأْهدِ 

[، ما جاء له وقال له: اي كافر.. اي بعيد.. اي خسيس.. كما يفعل بعض الناس مع 19-18فـََتْخَشى ]النازعات:
إنسان يقع يف هفوة، فيقوم ابلسب واللعن، ملاذا اي أخي  ما الفرق بينك وبينه  الذي ابتاله قادر على أن يتبليك 

 هداك ووفقك وجنبك هذا اخلطأ، ورأيت أخا لك يف هللا، زلت به قدمه أنت أبخس من هذا  فإذا رأيت أن هللا
وتورط يف خطيئة، فال تزده ورطة إىل ورطته، بل مد له يدك لتنقذه. الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا جيء برجل قد 

أخيك عليه( شرب اخلمر جلده، فتكلم رجل عليه بكلمة، فقال له عليه الصالة والسالم: )ال تعن الشيطان على 
 أي: أنك أنت إذا سببته فر منك، وإذا فر منك ذهب إىل الشيطان، كرد فعل عكسي!

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 اللني واحلكمة يف الدعوة إىل هللا
 
 
 

ِة احلََْسَنِة فهنا تعليم وتوجيه وإرشاد للدعاة إىل هللا ابلرفق: ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِنَك  ال ابلعصا، بل اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَ 
[. وأذكر قصة هنا: رئيس احملاكم الشيخ عبد هللا بن مزاحم هللا يغفر له، يف 125َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ]النحل:

مثل -هـ( جاء إىل املدينة مع الشيخ ابن صاحل والشيخ اخليال، وكان يف منطقة بدر شجرة يعظمها الناس 63عام )



 من اهليئة إىل أمري بدر ليأيت إىل تلك الشجرة ويقطعها. عمر رضي هللا تعاىل عنه قطع فأرسل رجالً  -ذات أنواط
الشجرة اليت وقع حتتها بيعة الرضوان؛ ألنه ملا حج ونزل هناك، وجد الناس، يصلون مث يذهبون.. فسأل: أين 

 عليه وسلم، فأمر بقطعها خمافة تذهبون  فقيل له: يذهبون ليصلوا حتت الشجرة اليت ابيع عندها رسول هللا صلى هللا
. اخلالصة: ذهب مندوب اهليئة ليقطع الشجرة، فذهب ليصلي املغرب، ومن الغد سينفذ -أن يفتنت الناس هبا

مهمته، جاء إىل املسجد لصالة املغرب ينتظر األذان، فيأيت رجل فالح فصادف أن جلس جبوار هذا الشخص الذي 
سول هللا، فالتفت إليه مندوب اهليئة وقال له: هل أنت مشرك  ال تقل هذا، بل من اهليئة، وعند اجللوس قال: اي ر 

قل: اي أهلل! وال تناد غري هللا، فالتفت إليه الرجل وقال: أان مشرك، بل املشرك أنت وأبوك وجدك. وحصل نزاع 
وعلى رأس السنة ذهب  بينهما، وفضَّه الناس. ومن الغد ذهب مع رجال األمري إىل الشجرة وقطعوها وانتهت قصتها.

الشيخ عبد هللا يف جولة إىل منطقة بدر، وبقدر هللا الفعال ملا يريد يدخل ذلك املسجد وينتظر الصالة وأييت ذاك 
الرجل نفسه وجيلس جبواره ويقول: اي رسول هللا، فيلتفت إليه هذا العامل اجلليل، ويقول: اللهم صل وسلم وابرك 

اي رسول هللا. وقال للرجل: أرى أنك حتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال:  عليه، صلوات هللا وسالمه عليك
إي وهللا أحبه أبمي وأيب. قال: ولكن أرأيت ما تقوله أنت عند قيامك وقعودك أحب إليك أم الذي كان يقوله صلى 

أحب إيل ولو كنت أعلمه ما هللا عليه وسلم إذا قام أو قعد. قال: ال وهللا الذي كان يقوله عليه الصالة والسالم 
تركته. قال: كان يقول: اي أهلل، إذا جلس وإذا قام قال: اي أهلل، ويف كل شئونه يقول: اي أهلل. فالتفت إليه الرجل 

وقال: يعلم هللا إن وجهك وجه خري، يف العام املاضي جاءان واحد وجهه وجه شر، وذكر له قصته. مث قام هذا الرجل 
ين أنت انزل  قال له: عند األمري. ذهب هذا الرجل ألمري قبيلته، وعرض عليه أن يستضيف من عنده، وقال له: أ

هذا الرجل، فأضافه عنده، ودار بينهما هذا احلوار. قال الشيخ هلذا الرجل: أحتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
وسلم، وهل اإلميان إال بعد حمبة رسول قال: عجباً وهللا! هل من مسلم يف الدنيا ال حيب رسول هللا صلى هللا عليه 

هللا، يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني(، 
وأخذ الرجل يبكي. قال له: عالم تبكي. قال: أبكي على ما سفك من دماء منا ومنكم. قال له: ملاذا  قال: جاءان 

فروننا ألننا حنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومل يعلموان حقيقة التوحيد، فلو جاء مثلك، أشخاص جهال يك
لكل من -وقابلنا أول األمر أمثالك، وهللا ما اختلفنا معكم يف شيء. أقول أيها اإلخوة: إن من صلب الدعوة إىل هللا 

هذان شخصان مع شخص واحد ويف موضوع أن يلتزم الداعية احلكمة والرفق ابملسلمني.  -يتصدى هلذا األمر
واحد، ويف لفظ واحد، كيف كانت نتيجة كل منهما  األول خصومة ومشاجرة، والثاين حمبة وقبول للحق ودعوة إليه، 

[، أي: ال 108نعام:املوىل عز وجل يقول: َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم ]األ
تسبوا أصنامهم فيسبوا هللا، بل اتركوهم وخذوهم ابحلكمة، والرسول صلى هللا عليه وسلم ملا خرج إىل الطائف يدعو 
ثقيفاً، وكان موقفهم يف غاية من اإلساءة، حىت سلطوا عليه السفهاء، فرموه ابحلجارة، حىت أدموا قدميه، ويقف ذلك 

من تكلين، إىل قريب يتجهمين أم إىل عدو ملكته أمري  إن مل يكن بك غضب علي فال املوقف العظيم فيقول: )إىل 
أابيل، غري أن رمحتك أوسع يل، أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس..( وينزل ملك اجلبال يقول 

 وحده ال يشرك به شيئا(. له: تريد أن أطبق عليهم األخشبني يقول: )بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا
ويدخل مكة يف جوار رجل مشرك، واألصنام معلقة مثبتة يف جدران الكعبة ابحلديد والرصاص، ويبقيها على ما هي 

ْم فـَُهْم َناهُ عليه، وأييت وقت اهلجرة، وخيرج حتت ظالل السيوف، َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فََأْغَشيْـ 
[، وأيخذ الرتاب ويضعه على رءوسهم ثقة ابهلل، الذي مأل قلب رسوله يقيناً عندما ُأسري إىل 9ال يـُْبِصُروَن ]يس:



املسجد األقصى وعرج به إىل السماوات. وجاء يف فتح مكة، فماذا فعل  يدخل يف رحاب الكعبة، وهو يقول: َوُقْل 
[، وابلقضيب يشري إىل األصنام فتتهاوى وتتساقط. مع 81نَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقًا ]اإلسراء:َجاَء احْلَقُّ َوزََهَق اْلَباِطُل إِ 

العلم أن األصنام كانت موجودة من أول بعثته صلى هللا عليه وسلم، ورمبا استند إىل بعضها، ومل يلتفت إليها؛ ألن 
مني، ولن يقاومهم أحد. وملا جاء األوان كان الوقت ما حان ليكسرها، ولو كسر صنماً واحدًا لكسروا شوكة املسل

قضيب يشري به، يقول ابن كثري : ما أشار لوجه صنم إال خر لقفاه، وال أشار يف  -قبل أشعة ليزر-يهدمها إبشارة 
قفا صنم إال انكب على وجهه. فعندما دخل مكة يف جوار رجل مشرك، قد كان يستطيع أن أيمر ملك اجلبال أن 

شبني، لكن حكمة الدعوة وسياستها اقتضت غري ذلك. وقبل اهلجرة بفرتة أييت جربيل إىل النيب يطبق عليهم األخ
عليه الصالة والسالم ومعه الرباق، ويركب إىل بيت املقدس، ويعرج به إىل السماوات السبع، وإىل سدرة املنتهى، مث  

جرة، هيأ أبو بكر الرواحل، وجهِنز الزاد، وحبث كان قاب قوسني أو أدىن.. إىل آخره، ويرجع إىل مكانه. وملا أُِمر ابهل
ليمشي هبم يف طريق غري مسلوك، وخيرجون يف الليل ويدخلون الغار.  -ابن أريقط  -عن الدليل، وكان رجاًل مشركاً 

سبحان هللا.. أما كان إبمكان الرباق أن يوصلهم يف نصف الليل ! ال. ألن رحلة اإلسراء واملعراج رحلة تكرمي 
ف وإيناس، فقد كانت مواساة ملا القاه النيب عليه الصالة والسالم من أهل الطائف وأهل قريش، فاألنبياء وتشري

يستقبلونه يف بيت املقدس، ويقدمونه فيصلي هبم، فهذا تعويض كبري جداً، بل عرج به إىل سدرة املنتهى، بل يتجاوز 
ماذا يقدر اإلنسان.. إذا كان موقف.. مثَّ َداَن فـََتَدىلَّ *  السدرة ويقف جربيل ويقول هذه هناييت.. تقدم أنت اي حممد.

نَُه َعَلى َما يـََرى * َلَقْد رََأى َفَكاَن قَاَب قـَْوَسنْيِ َأْو َأْدىَن * فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما َأْوَحى * َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى * َأفـَُتَماُرو 
َرى ]ال [. َداَن فـََتَدىلَّ * َفَكاَن قَاَب قـَْوَسنْيِ  من يستطيع أن حيدد الدنو املكاين أو 18-8نجم:ِمْن آاَيِت رَبِنِه اْلُكبـْ

املكانة، أين الذات وأين املكان وأين الزمان وأين وأين، فهذه أمور ال يقدر العقل على تصورها، وترتك إىل قدرة 
وبسيوفهم فيقفون على فم الغار، أعينهم تقول هلم: املوىل سبحانه. ويف الغار وأبو بكر خائف أييت املشركون بعددهم 

األثر ينتهي هنا، وعقوهلم تقول هلم: مل يدخل الغار أحد، وإال لكان قد مزق نسج العنكبوت، وكسر بيض احلمام.. 
هلم جنوده، بل [، فأرسل 31ومل يعلموا أن العنكبوت واحلمام من جند هللا، َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبِنَك ِإالَّ ُهَو ]املدثر:

أرسل أضعف جنوده احتقارًا هلم، كأنه يقول: كيدكم ومجعكم وعددكم وعدتكم ال تساوي نسج العنكبوت عند هللا. 
يقول الصديق للرسول صلى هللا عليه وسلم: وهللا اي رسول هللا، لو نظر أحدهم أسفل نعليه ألبصران. وبكل طمأنينة، 

ظنك ابثنني هللا اثلثهما(، يقول هللا حاكياً عن ذلك: إْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا   وبكل ارتياح، وبكل يقني يرد عليه: )ما
نَـنْيِ ]التوبة: [، حىت ال يقال: ميكن العدد ليس له مفهوم، فيمكن أن يكونوا ثالثة 40ماذا  ما قال اثنني، قال: اَثينَ اثـْ

ال منفذ له إال من جهة من يطلبوهنما، ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنَّ [، والغار 40أو أكثر. ِإْذ مُهَا يف اْلغَاِر ]التوبة:
[، وهذا هو برد اليقني الذي أخذه من رحلة اإلسراء واملعراج؛ ألنه رأى ملكوت هللا، ورأى آايت 40اَّللََّ َمَعَنا ]التوبة:

أصحابه، رأى قصرًا لـعمر بن اخلطاب وفيه الكون، ورأى مثار أعمال أمته، ورأى اجلنة ودخلها، ورأى قصور بعض 
اجلواري فأراد أن يدخل فرجع، يقول: تذكرت شدة غريتك اي عمر ، فيبكي عمر ويقول: أو منك أغار اي رسول هللا  
فالغيب عنده أصبح حاضراً مشاهد! نرجع إىل احلديث: الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر )الصدقة تطفئ اخلطيئة  

اء النار(، وذكر الصالة يف جوف الليل، واستطرد احلديث إىل الرفق يف الدعوة، وإىل ما كان منه صلى كما يطفئ امل
هللا عليه وسلم يف صربه على قومه، وترك األمور ألوقاهتا ومناسباهتا، وترك األصنام معلقة، وجاء يوم الفتح ويشري 

[، ونزلت: 1، نزل ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح ]النصر:إليها بقضيب، وانتهى األمر وقضي على دولة الشرك يف النهاية
 [. ......3اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ]املائدة:



 
 

 لطائف يف الدعاء
 
 
 

َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ  . وبنيَّ  ويبني صلى هللا عليه وسلم من نوافل العبادات اليقظة أو االنتباه أو اجملافاة تـََتَجا
 )َيْدُعوَن رَبَـُّهْم( ، انظر كلمة )يَْدُعوَن رَبَـُّهْم(، ملاذا مل يقل: يدعون هللا، مع أن الدعاء يتناسب مع هللا، ألن الدعاء مخ

أن لفظ الربوبية أقرب إىل العطاء، وإىل جلب اخلري ودفع  -وهللا أعلم-العبادة، والعبادة إفراد هللا ابلعبادة. اجلواب 
[، فالربوبية أقرب إىل العطاء، واأللوهية أحق 3-2ا يف أول الفاحتة: َربِن اْلَعاَلِمنَي * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ]الفاحتة:الشر، كم

ابلعبادة واإلفراد هلل وحده. قال: َيْدُعوَن رَبَـُّهْم  ألن رهبم عودهم العطاء، إذًا: عطاء من الرب لعباده، واأللوهية 
، فالربوبية إعطاء العباد ما يرهبم، أي: يصلحهم، واأللوهية: تستوجب على العباد إفراد استحقاق لإلله على عباده

هللا ابلعبادة، ولذا يقول علماء العقائد: الربوبية فيض من هللا على العبد، واأللوهية عمل العباد إىل هللا، فهي إفرادك 
تفيض بفضلها وخريها على العباد، واأللوهية تطلب إفراد هللا هللا ابلعبادة، فال تعبد غريه، وهو ال إله إال هللا. الربوبية 

 ابلعبادة. ......
 
 
 

 الدعاء إما لرغبة يف شيء أو رهبة من شيء
 
 
 

[، فيجتمع اخلوف والطمع، 56فهنا َيْدُعوَن رَبَـُّهْم  وصورة الدعاء فيها مقابلة عجيبة، َخْوفًا َوَطَمًعا ]األعراف:
ان مع كونك تطمع فيه، ولكن املوىل سبحانه هو القادر على هذا وهو حمله، أنت يف فالعادة أنك ال ختاف من إنس

حياتك دائر بني اخلوف والطمع، وكما قالوا: مطالب العقالء يف أحد أمرين: جلب نفع أو دفع ضر. هل عندك 
هذا أن  طلب يف حياتك أكثر من أن جتلب لنفسك نفعاً أو تدفع عن نفسك ضرًا  ال يوجد. الذي يهمنا يف

الشخص عندما يقوم يف جوف الليل ويسأل ربه، فإنه إما أن يقول: أعطين أو اكفين: أعطين دنيا.. أعطين ديناً.. 
أعطين ولدًا.. أعطين صحة.. أعطين رضاك.. أعطين اجلنة.. أو: اكفين شر نفسي.. شر الشيطان.. شر املعصية.. 

اآلاثر: أسألك من خري ما سألك منه نبيك صلى هللا عليه  شر خلقك.. شر كل ما تعلم أنه شر اي أهلل. ولذا من
وسلم.. وما علمت منه وما مل أعلم.. وأستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى هللا عليه وسلم، ما علمت منه 

َوَطَمًعا  أعظم ما يطمع وما مل أعلم. إذًا َيْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا  أبن يكفيهم ما خيافونه، وأشد ما خيافه اإلنسان هو النار. 
فيه العبد هو اجلنة والنظر إىل وجه هللا الكرمي. ولذلك ملا أنشد النابغة بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بلغنا 

السماء جمدان وجدودان وإان لنرجو فوق ذلك مظهراً قال: إىل اين اي أاب فالن، قال: إىل اجلنة، قال: إن شاء هللا، 



بن كعب مع الرسول عليه الصالة والسالم عندما قال له الرسول صلى هللا عليه وسلم: )اي ربيعة سلين. وقصة ربيعة 
 قال: أسألك مرافقتك يف اجلنة، فقال له عليه الصالة والسالم: إين فاعل فأعين على نفسك بكثرة السجود(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مىت يغلب جانب اخلوف على الرجاء والعكس 
 
 
 

ذكر بعض العلماء: أن اإلنسان عند أول عمره وشبابه األفضل له أن يغلب جانب اخلوف على جانب الرجاء؛ وهنا ي
[، وإذا كان يف منتهى العمر 46ألن جانب اخلوف جيعله يبتعد عن املعاصي، َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِنِه َجنـََّتاِن ]الرمحن:

احلديث: )أان عند ظن عبدي يب(، )من أحب لقاء هللا أحب هللا وحالة الضعف فليغلب جانب الرجاء، ألنه كما يف 
لقاءه(. وجاء عن احلجاج ملا حضرته الوفاة، فعاده بعض من يتشفى به، فلما خال بنفسه قال: اي أهلل، كل الناس 

فاً، ومنهم يسيئون الظن يب، وأان أحسن الظن بك اي أهلل. إذاً: يدعون رهبم خوفاً وطمعاً، أي: منهم من يدعو ربه خو 
من يدعو ربه طمعاً، بل إن اإلنسان يف ذاته يكون ساعة يف خوف وضيق وحرج، فيسأل هللا الفرج، كالثالثة الذين 
انطبق عليهم الغار فدعوا رهبم لينجيهم. وكذلك إذا كان يف سعة من العيش، وإذا كان بعيداً عن الضيق، فإنه يسأل 

خلريات. إذًا: )َخْوفًا َوَطَمًعا( تدور عليها مطامع العقالء، وتتوزع عليهما أحوال هللا ربه العافية، ويسأل ربه طمعاً يف ا
الداعني، سواًء كانوا يف مقتبل العمر أو يف منتهاه، أو كانوا يف ضيق أو يف سعة، واآلية مجعت هبذين اللفظني اللذين 

 نبيه حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.عليهما مدار السؤال كله أينما كان، وكيفما يكون. وصلى هللا وسلم على 
 
 
 

 [4احلديث التاسع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 تيسري اخلري ملن وفقه هللا
 
 



 
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد: فال زلنا 

د قوله صلى هللا عليه وسلم: )لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره هللا(، عند حديث معاذ ، ولنا وقفة عن
َك نـَْعُبُد  قوله صلى هللا عليه وسلم: )على من يسره هللا(، فيها وقفة ضراعة وإانبة، ووقفة عودة العبد إىل ربه، وقفة ِإايَّ

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: التوفيق بيد هللا، فكم من قوي يف بدنه يشق عليه أن يركع  [. لنعلم أيها اإلخوة أن حقيقة5َوِإايَّ
وينحين هلل، وكم من غين يف ماله تشح نفسه أن جتود بدرهم يف سبيل هللا، وصدق هللا العظيم: َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ 

لقلب، و )القلوب بني إصبعني من أصابع [، واخلشوع عمل ا45َوالصَّالِة َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي ]البقرة:
الرمحن يقلبهما كيف شاء( . قوله: )وإنه ليسري على من يسره هللا(: فمن وجد نفسه على طريق مستقيم وتيسرت له 
عبادة ربه فليحمد هللا، وال تغرنه نفسه، وليعلم أن هذا تيسري من هللا له، وقد كان عبد هللا بن عمر رضي هللا تعاىل 

: وهللا إين ال أهتم إلجابة الدعاء فقد وعد هللا هبا، ولكين أهتم للدعاء نفسه، فإذا وفقت للدعاء فقد عنه يقول
استجاب هللا يل. حىت الدعاء .. فإنك ترفع أكف الضراعة إىل املوىل تسأله من خريي الدنيا واآلخرة، فتلك نعمة من 

 هللا عليك.......
 
 
 

 فتح أبواب اخلري ملن أراد الزايدة
 
 
 

ووصلنا يف هذا احلديث أيها اإلخوة إىل أبواب اخلري، وذكران منها: )الصوم جنة(، والصوم له ابب يف اجلنة يقال له 
الراين يدعى منه الصائمون. وذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابابً ملن يقوم الليل، وابابً ملن يتصدق يف السر، وابابً 

اجلنة مثانية، يدعى كل جنس وطائفة من ابب خاص هبم، قال أبو بكر رضي هللا ملن جياهد، وكما هو معلوم أن أبواب 
تعاىل عنه: )اي رسول هللا! ما على من يدعى من تلك األبواب ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد اي رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم( وإن مل يكن أبو بكر منهم فمن يكون  الصديق الذي يقول 
يف حقه: )لو وزن إميان أيب بكر إبميان أهل األرض لرجح هبم(، فال يستبعد أن يدعى منها كلها. قال تعاىل عن إبراهيم 

َراِهيَم رَبُُّه [، َوإِ 120عليه السالم: ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة  ملاذا  قَانًِتا َّلِلَِّ َحِنيًفا َومَلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ]النحل: تَـَلى ِإبـْ ِذ ابـْ
َراِهيَم 124ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ قَاَل ِإيننِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما ]البقرة: [. فهو أمة وهو إمام، وذلك ألنه ابتلي فوّ، َوِإبـْ

َناُه َأْن اَي ِإبـَْراِهيُم * َقْد َصدَّْقَت الرُّ 37الَِّذي َوَّّ ]النجم: ْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك جَنِْزي اْلُمْحِسِننَي * ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَبالُء [، َواَنَديـْ
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم ]الصافات: َراِهيَم  كان هذا البالء ابلتكاليف اليت  107-104اْلُمِبنُي * َوَفَديـْ تَـَلى ِإبـْ [. فقوله: َوِإِذ ابـْ

ابتلى إبراهيم عليه السالم. وقد توقفنا عند قوله عليه الصالة والسالم: كلِنف هبا، وقد ا بتاله هللا ومل يبتِل أحدًا كما 
)والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليل(، واملقصود ابلصالة يف جوف الليل: 

هي للنوافل، وما  صالة النافلة، كما كان الكالم على الصوم وعلى الصدقة فكذلك الصالة، أي أن أبواب اخلري هنا
ذِكر يف أول احلديث عند قوله: )تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت(، خيص الفرائض، وأما 



الشهادَتن فداخلة يف قوله: )تعبد هللا ال تشرك به شيئا(. وأبواب اخلري هنا هي التزود من النوافل، وأشران إىل أن 
ا واسع، وجند أن اإلسالم جعلها من درجات التفاضل بني العباد، فعلى حسب مهة الفريضة حمدودة، وأن النافلة جماهل

 العبد ويقينه يكون أخذه منها.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حكمة هللا يف تكليف عباده مبا يطيقون وجوابً ومبا زاد تطوعاً 
 
 
 

فيه اجلميع، مث يرتك اجملال وهنا نقطة أود أن تظهر وتنكشف لنا جلياً، وهي أن اإلسالم يضع حدًا أدىن يستوي 
مفتوحاً، وجيعل سلَّم العروج إىل املأل األعلى مفتوحاً، وكل حبسب استطاعته وقدرته، كما جاء يف قارئ القرآن أنه إذا 
جاء يوم القيامة يقال له: )اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها(، فكل 

عد درجة، ويقف عند آخر آية يقرؤها، فكذلك أعمال اخلري، يكون هلا حد أدىن يستوي فيه التكليف آية يقرؤها يص
للجميع، وأما احلد األعلى فكل حبسبه، والتسابق واملنافسة يف فضائل األعمال ابب مفتوح. أنيت أواًل إىل نص القرآن 

ه التخيري، مث قال تعاىل: ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم َكَما ُكِتَب يف الصوم، نعلم مجيعاً أبن هللا افرتض الصوم ابلتدريج، وكان في
ًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسفَ  ٍم ُأَخَر َوَعَلى َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن * َأايَّ ٌة ِمْن َأايَّ ٍر فَِعدَّ

[، كلمة )يطيقونه( رمبا جيد طالب العلم يف بعض التفاسري زايدة لفظة )ال( 184-183ِفْديٌَة ]البقرة: الَِّذيَن يُِطيُقونَهُ 
فيكون املعىن: )ال يطيقونه(، وقراءة علي رضي هللا تعاىل عنه تفسر املعىن: )َيطَّوَُّقونَه( بني قوهلم: والشخص َيطَّوَّق 

أي أنه يف طاقته وحدود قدرته، لكن )َيطَّوَّقه( بوزن يتفعَّلهن، واملعىن:  الفعل، ويُِطْيق الفعل، فرق بعيد، فالذي يطيقه
يستطيع أن أييت به ولكن يف أقصى درجات الطاقة، واملقصود من اآلية: والذين جيهدهم الصوم مع القدرة عليه 

ًرا فـَُهَو [، فهذا حد أدىن للج184ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي ]البقرة: -هذا كان أوالً -فعليهم فدية  ميع، َفَمْن َتَطوََّع َخيـْ
ٌر َلُه ]البقرة: [، أي: أطعم أكثر من مسكني أبن أطعم اثنني أو ثالثة.. أو أكثر، على قدر جهده وطاقته، 184َخيـْ

ٌر َلُكْم ]البقرة: [، فهذا يف التطوع، ألن الصوم يرجع على 184فذلك خري له. مث رجع إىل الصوم، َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
ُتْم ِبِه ]النحل:الن ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقبـْ [، مث قال بعدها: َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو 126فس. أنيت يف املعامالت َوِإْن َعاقـَبـْ

ٌر ِللصَّاِبرِيَن * َواْصرِبْ ]النحل: [، فيعطيك حد املساواة األدىن: من اعتدى عليك فلك احلق أن ترد 127-126َخيـْ
دي عليك، ولكن إن صربت ومل ترد، ومل جتاز السيئة بسيئة مثلها فقد دخلت ابب التسابق يف اخلريات مبثل ما اعت

[، وأييت َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي 40َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اَّللَِّ ]الشورى:
ُتْم بِِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ.. ]النحل:134]آل عمران: ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقبـْ [، أي إن عاقبتم فعاقبوا 126[. َوِإْن َعاقـَبـْ



ُرَك ِإالَّ اِبَّللَِّ َوال حَتَْزْن َعَلْيِهْم..  ابملثلية، ولكن إن صربمت عن العقوبة هلو خري للصابرين، َواْصرِبْ َوَما َصبـْ
، إذًا: هناك تدرج. وإذا جئنا يف هذا اجملال عند األدابء أو عند علماء االجتماع يف املعاملة ابملعروف [127]النحل:

أو ابإلحسان أو ابملقاصة يف املعاملة، جند الشاعر يقول: إذا كنت يف كل األمور معاتبـاً صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه 
انــبه إذا أنت مل تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي الناس فعش واحدًا أو صل أخاك فإنـه مقارف ذنب َترة وجم

تصفو مشاربه يقول لك: سامح واعف حىت ال تصري منعزالً وتعيش وحيدًا، يعين اشرت صديقك أبن تصفح عنه، 
ُرَك ِإالَّ اِبَّللَِّ  ٌر ِللصَّاِبرِيَن * َواْصرِبْ َوَما َصبـْ [، فيدعوك 127-126.. ]النحل:ولكن القرآن يقول: َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ

أن تصرب لوجه هللا ال للمكافأة، ومن خري ما قيل يف هذا عند األدابء: وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقين على 
ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما  حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنــه خمافة أن أعيش بال صديق وهنا يقول تعاىل: َوِإْن َعاقـَبـْ

ٌر ِللصَّاِبرِيَن ]النحل:ُعوقِ  ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرمُتْ هَلَُو َخيـْ [، أي: هو خري هلم عند هللا، فكأن املؤمن يتدرج يف الكمال 126بـْ
ابلعفو واملساحمة لوجه هللا ال لعوض يرجوه يف اجملتمع. وإذا جئنا إىل العبادات جند مجيع نوافل العبادات ابهبا مفتوح، 

 عليه وسلم: )ولن يشاد الدين أحد إال غلبه(، واملرأة اليت جعلت هلا حباًل يف السقف، حىت إذا وكما قال صلى هللا
غلبها النوم كانت متسك احلبل، فقال صلى هللا عليه وسلم: )مه! ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فلريقد(، وقال 

 أيضاً: )خذوا من األعمال ما تطيقون( .
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 ة من أبواب اخلريصالة النافل
 
 
 

َّ ُجُنوبـُُهْم ]السجدة: [ نص يف قيام الليل، وهذا ابب جديد من أبواب اخلري بعنوان الصالة، 16قوله تعاىل: تـََتَجا
 األول كان بعنوان: الصوم، والثاين كان بعنوان: الصدقة، والثالث هنا بعنوان: الصالة. ......

 
 
 

 ل يف جوف بيته(هل املرأة داخلة يف قوله: )وصالة الرج
 
 
 



وقوله صلى هللا عليه وسلم: )وصالة الرجل...( هل يؤخذ هنا مبفهوم املخالفة، فال تدخل املرأة يف هذا احلديث، أم 
أهنا داخلة  اجلواب: من املعلوم أن الرجال مقدمون على النساء، وإذا ذكر الرجال يف القرآن فالنسوة تبع، إال إذا 

دل على هذا الدخول أيضا ما جاء يف احلديث: )رحم هللا رجال قام من الليل فصلى جاء نص يدل على خروجهن، وي
وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أىب 

 نضحت يف وجهه املاء(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 فضل قيام الليل
 
 
 

الليل مستفيضة وكثرية جداً، ويكفي يف ذلك سورة املزمل، وهنا الرسول صلى هللا عليه من املعلوم أن أحاديث صالة 
َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع  ، أي: يف ظلمة الليل. َيْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا  مث  قال: َومِمَّا وسلم يقرأ قوله تعاىل: تـََتَجا

، أي: أهنم مجعوا بني الصالة والزكاة. َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعنُيٍ َجَزاًء [16َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]السجدة:
[، فال تعلم أي نفس عملت خريًا ما ستجازى عليه مقابل ذلك اخلري، وال يعلم أي 17مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ]السجدة:

اجلهاد يف سبيل هللا، لكن هنا َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم  فلماذا خص إنسان جزاء أداء فرائض الصالة والصيام و 
قيام الليل هبذا احلكم مع أنه عام لكل عمل  اجلواب: ملا كانت عبادهتم خفية على اخللق والناس نيام، كان األجر  

يعلمه أحد.. واجلزاء من جنس  كذلك.. كأنه يقول: أنت عملت يل يف خفاء عن العامل، وأان أخبئ لك أجرك فال
العمل. وإذا كنت تعلم أن أجر هذا العمل خفي، مل يطلع عليه أحد إال هللا، فستكون نفسك مشتاقة إليه، خبالف 

 الشيء املكشوف الذي يعرفه الكل، ولذا كلما كان األجر خفياً كلما كانت النفس تتطلع إليه أكثر.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 
 قص الفريضةصالة النافلة جترب ن



 
 
 

ومما جيدر التنبيه إليه أن لكل ركن من أركان اإلسالم نوافل، وهذه النوافل مبثابة الضمان ملا عسى أن يكون يف 
الفريضة من نقص، وذلك مثلما تسافر بسيارة فتأخذ العجلة االحتياطية معك، فأنت ال متشي على تلك العجلة 

على عجلة من عجالهتا أو إطار من إطاراهتا خلل، بدلته ابلعجلة  الزائدة، لكن من ابب االحتياط، حىت إذا حصل
االحتياط اجلاهزة عندك، وكذلك نوافل العبادات، كما جاء يف احلديث عن الصالة: انظروا هل لعبدي من تطوع، 

 قالوا: بلى، قال: اجربوا نقص فريضته من انفلة صالته. يقول ابن عباس : وهكذا مجيع األعمال.
 
 
 
 صفحةأعلى ال

 
 
 

 أقسام صالة النافلة
 
 
 

وانفلة الصالة تنقسم إىل قسمني: راتبة مع كل فريضة، وقسم مطلق، واملطلق منه ما هو مقيد بزمن، ومنه مطلق ال 
يقيد بزمن. وأهم النوافل رواتب الفريضة، ورواتب الفريضة أيضاً تتفاضل، فعن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال: 

 صلى هللا عليه وسلم عشر ركعات كان يصليها ابلليل والنهار(، وجاء حديث آخر: )من )حفظت عن رسول هللا
صلى ثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة بين له هبن بيت يف اجلنة(. والعلماء خيتلفون يف عددها َترة ويتفقون َترة، 

تني بعد املغرب، وركعتني بعد فيجمعون على ركعتني قبل الفجر، وعلى ركعتني قبل الظهر وركعتني بعد الظهر، وركع
العشاء، فهذه عشر ركعات، مث أتيت الزايدات يف الظهر فبعضهم جيعلها أربعاً قبلهاً وأربعاً بعدها، وأيتون أبربع قبل 

العصر حلديث )رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعاً(، وكانوا يصلون قبل املغرب بني األذان واإلقامة ركعتني، 
ذانني صالة( عام لكل الصلوات. وهناك من يضيف إىل العشر ركعتني قبل العشاء، مث أيتون وحديث: )بني كل أ

بزايدات على ذلك بني املغرب والعشاء، وهي: ست ركعات، وبعضهم يقول إهنا صالة األوابني، مث صالة الوتر تكون 
كعتا الفجر وصالة الوتر، فقد  بعد العشاء؛ فتلك هي النوافل الراتبة للصلوات اخلمس، ولكن آكد هذه النوافل ر 

كان صلى هللا عليه وسلم ال يرتكهما حضرًا وال سفرًا. وجاء يف قضية وقعة خنلة أهنم ملا رجعوا من الغزوة قال صلى 
هللا عليه وسلم: من يكلؤان الليلة ال نرقد عن صالة الفجر  فقال بالل : أان اي رسول هللا. فناموا وانم بالل ، وما 

على حر الشمس، فقام عمر فكرب، وكان جهوري الصوت، ومل يكونوا جيرءون على أن يوقظوا رسول هللا  استيقظوا إال
صلى هللا عليه وسلم، لعله يف برحاء وحي، فلما مسع أصواهتم استيقظ، فرأى الشمس، فقال: اي بالل ! أمل تقل إنك 



هللا صلى هللا عليه وسلم فلما استيقظ على  ستكأل لنا الفجر. وبعض الرواايت تقول: إن أاب بكر كان جبوار رسول
حر الشمس قال: اي أاب بكر ! كأين ابلشيطان قد جاء إىل بالل وهو مستيقظ أو ينتظر الفجر يهدهده كما هتدهد 

األم طفلها حىت أخذه النوم. فقال بالل: وهللا اي رسول هللا! لقد أخنت راحليت وأسندت ظهري إليها، ووجهت وجهي 
إذا ابلشيطان أييت إيل ويهدهدين كما هتدهد األم طفلها حىت منت. فقال أبو بكر : أشهد إنك لرسول إىل الشرق ف

هللا. هنا قال رسول هللا: حتولوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطاانً، وخرج من الوادي، وأمر بالاًل أن يؤذن، وصلوا 
يضة أبنه صلى هللا عليه وسلم كان يف السفر يوتر على ركعيت الفجر أواًل، مث أقام بالل وصلوا الفجر. والرواايت مستف

راحلته حيثما توجهت به، يذكر ذلك العلماء يف ابب استقبال القبلة والتسامح فيها يف صالة السفر، ويذكرونه أيضاً 
يف ابب صالة النوافل. فركعتا الفجر والوتر من أهم النوافل، بل إن األحناف أوجبوا الوتر، لكن الواجب عند 

األحناف ليس كالواجب عند األئمة الثالثة، فما ثبت بدليل قطعي، أي: بسنة متواترة أو بقرآن فهو فرض، وما ثبت 
بسنة آحاد فهو واجب. والواجب عند األحناف يساوي السنة املؤكدة عند غريهم. إذاً: ركعتا الفجر والوتر من أهم 

 نوافل الصلوات.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 
 عن الصالة فيها األوقات اليت هُني

 
 
 

وهنا مسألة: هل يصح أن تؤدى هذه السنن يف مجيع األوقات، وإذا فاتت هل نقضيها أم ال  اأَلوىل قضاؤها ما مل 
يكن بعد العصر، ألنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا عماًل أحب املداومة عليه، والنوافل تؤدى يف مجيع األوقات ما 

قات املنهي عنها سبعة: األول: ما بني أذان الفجر وصالة الصبح، فال جيوز إلنسان عدا األوقات املنهي عنها، واألو 
أن يتنفل سوى ركعيت الفجر فقط ألنه وقتها، ومن انم عن الوتر فله أن يوتر يف ذلك الوقت قبل أن يصلي ركعيت 

فرغ من صالة الفريضة؛ إن الفجر، فإذا جاء إىل املسجد ووجد الناس يصلون فليدخل حااًل مع اإلمام، مث بعد أن ي
شاء صلى ركعيت الفجر، وإن شاء أخرها حىت تطلع الشمس. إذًا: الوقت األول من أوقات النهي ما بني أذان الفجر 
وصالة الصبح، فال جتوز فيه النوافل إال ركعيت الفجر ملن فاتته قبل الفريضة، وهو ابخليار. الثاين: عند بداية بزوغ 

ترتفع قدر رمح، أي عن وجه األرض يف نظر الرائي، فأول ما تطلع الشمس كأهنا تشق  قرص الشمس ابلطلوع حىت
األرض وخترج منها، فإذا ارتفع قرص الشمس عن سطح األرض يف نظرك قدر رمح، أي طول قامة اإلنسان جاز لك 

الدورة أن تصلي بعد ذلك. الوقت الثالث: حينما تكون الشمس يف كبد السماء، أي: إذا انتهت من نصف 
الشرقي، ومل تبدأ يف نصف الدورة الغريب حني تكون يف كبد السماء فال تصح الصالة. الوقت الرابع: بعد صالة 



العصر حىت تتهيأ للمغيب. اخلامس: عند بداية نزول القرص يف املغيب حىت يتالشى. السادس: إذا صعد اإلمام املنرب 
ى اجلالس، خبالف القادم من اخلارج فله أن يصلي ركعتني ويتجوز فيهما. يوم اجلمعة وبدأ اخلطبة، فإنه ميتنع التنفل عل

هذه األوقات ال ينبغي إلنسان أن يتنفل فيها، وللشافعية كالم يف ذوات األسباب، واألسباب عندهم مقارنة أو سابقة 
والسبب السابق أو الحقة. فالسبب املقارن: كصالة الكسوف، وذلك لوجود احلدث يف وقت الصالة مقارانً هلا. 

على الصالة: كمن دخل املسجد، فإنه يؤدي حتية املسجد عند اجلمهور ما مل يكن يف أوقات الكراهة، وعند الشافعية 
ال كراهة على ذات سبب سابق. والسبب الالحق: كمن أحرم، فإنه يندب له أن يصلي ركعتني عقب إحرامه، لكن يف 

 غري أوقات الكراهة، حىت عند الشافعية.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 كيفية صالة الوتر
 
 
 

والوتر كما يقولون أقله ركعة، وأكثره ثالث عشرة ركعة، وقد عاب بعض العلماء أن تصلى ركعة واحدة منفردة، 
واستحبوا أن تصلى قبلها ركعتني. وإذا صالها ثالاثً قال األحناف: يصليها كصورة صالة املغرب، واحلديث عن النيب 

الم خيالف ذلك، فقد قال عليه الصالة والسالم: )ال تشبهوا الوتر بصالة املغرب(، واجلمهور عليه الصالة والس
يقولون: إذا أراد أن يوتر بثالث فإن شاء جاء ابلركعات الثالث دون أن يتشهد التشهد األوسط، وإن شاء أوتر 

مس أيضاً ابخليار، إن شاء تشهد بعد  بثالث ولكن يسلم من ركعتني، وأييت ابلثالثة مفردة، أو أييت خبمس وهو يف اخل
كل ركعتني، وأييت ابخلامسة مفردة، وإن شاء صلى أربعاً متصلة ال جيلس إال يف الرابعة، مث أييت ابخلامسة مفردة، وإن 
شاء جعلها مخساً متصلة ال جيلس إال يف الركعة اخلامسة ويتشهد. وكذلك الوتر بسبع يفعل كما يفعل يف اخلمس إىل 

إحدى عشرة إىل ثالث عشرة، هذه كيفية الوتر. وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )من مل يوتر فليس منا(،  تسع إىل
)أوتروا اي أهل القرآن(، إىل غري ذلك من النصوص اليت جعلت األحناف تقول إنه واجب. وهناك نوافل أخرى ال 

ن له حبث طويل، وأقل ما يقال فيه: إنه سنه عالقة هلا بفريضة، منها قيام رمضان، فهو مستقل بذاته، وقيام رمضا
اثبتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة، وكان عمر أول من مجع الناس على أيب بن كعب يف صالة 
الرتاويح ، واستقر األمر من عمر إىل اليوم عشرين ركعة. وبعد صالة الرتاويح أييت أيضاً الضحى يومياً، وهو انفلة 

وما عدا ذلك ال حد فيه وال توقيت. وبعض العلماء كان يتحرى ما بني الظهر والعصر جيعله إحياًء لوقت مستقلة، 
قيلولة الناس حينما ينامون. وأييت بعد هذا قيام الليل، قيام الليل ليس فيه حد وليس فيه تقدير، وكما أشران أنه كان 

نتهى به األمر إىل أنه رمبا يقوم الليل كله بسورة الفاحتة. ويذكر بعض العلماء والسلف رمبا قرأ القرآن كله يف ليلة، مث ا



أمحد رمحه هللا يف مسنده عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ القرآن يف ليلة، فدعاه رسول هللا صلى هللا 
أطيق أكثر من  عليه وسلم قال بلغين عنك كذا، قال: بلى، قال: )اقرأه يف شهر(، قال دعين أستمتع بقويت فإين

ذلك، قال اقرأه يف عشرين.. يف مخسة عشر.. يف عشرة.. مسند أمحد ال يذكر شيء غري هذا، وغري مسند أمحد 
 يقول انتهى به األمر إىل ثالث أو إىل عشر. إذاً قيام الليل ليس فيه حد.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حكم صالة النافلة يف السفر
 
 
 

مسافراً هل يصلي تلك النوافل أم ال  كثر السؤال يف هذه املسألة، وبعض األخوة  بقي سؤال، وهو: إذا كان اإلنسان
أيخذ حبديث ابن عمر لو كنت متنفالً يف السفر ألمتمت الفريضة، ويقول: ليس هناك انفلة يف سفر. قد ثبت عن 

مقيماً( ، وقد ذكر  النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً 
الشوكاين ما استدل به املانعون كـابن عمر ومن وافقه، وذكر عن مجلة من الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم أهنم كانوا 
يصلون الرواتب يف السفر، وذكر عن علي وعن عمر وعن أنس وعن ابن عباس وعن أيب ذر ونسيت اثنني آخرين، 

ىل عنهم منهم عمر وعلي من اخللفاء الراشدين، ومنهم أنس وابن عباس حرب ذكر عن سبعة من الصحابة رضي هللا تعا
هذه األمة، وأيب ذر .. كل هؤالء منقول عنهم أبهنم كانوا يصلون انفلة الرواتب يف حالة السفر. ويناقش العلماء 

فلة مرتوكة جلهد مقالة ابن عمر ، يقولون: إذا كانت الفريضة قد قصرت، فهذا ختفيف من هللا على العبد، والنا
الشخص، وإن كان يستطيع أن يصليها فأهالً وسهال، وإن مل يستطع فهذا أمر عائد له، وليس مكلفاً هبا وال يعاتب 
على تركها، بل إن كان عاجزًا فإن هللا أيمر املالئكة أن تكتب له ما كان يفعل يف حال قدرته واستطاعته. واخلالصة: 

ر أمرها مرتوك للشخص نفسه، فإن شاء صالها، وإن شاء تركها، واجلمهور مع أن صالة راتبة الفريضة يف السف
 األول. هذا هو الباب األخري يف أبواب اخلري اليت ذكرها صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 الكالم على قوله عليه الصالة والسالم: )رأس األمر اإلسالم...(
 
 
 

ون اجلهاد، ويذكرون اإلصالح بني الناس، ويذكرون األمر ابملعروف والنهي ولكن أليس هناك أبواب خري أخرى  يذكر 
عن املنكر، ولكن احلديث اقتصر على تلك األبواب ألهنا يف استطاعة كل إنسان. مث أييت بعد هذا ويقول صلى هللا 

 عليه وسلم: )أال أدلك على رأس األمر وعموده وذروة سنامه(، ما هذه التشبيهات  ......
 
 
 

 ملقصود ابألمرا
 
 
 

رأس كل شيء أعاله، هذا يف احملسوس، مثل: رأس اجلبل.. رأس اإلنسان.. ويف املعنوايت: أقوم شيٍء فيه وعماده 
وأساسه، كما قالوا: الصرب من اإلميان كالرأس من اجلسد، فإميان بال صرب كجسد بال رأس. رأس األمر: األمر مفرد 

مر ثقيل أو عصيب، وتقول هذا أمر شائع ويتبني هذا من ذاك بصيغة اجلمع. أوامر، وأييت مفرد أمور، تقول هذا أ
فرأس األمر: أي األمور، وقوله عليه الصالة والسالم: )من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد(، أي: ليس عليه 

م هنا يف أي شيء  تعليمي وتوجيهي وسنيت، فهنا قالوا: املراد ابألمر هنا: الشيء اجلامع الذي فيه الكالم، والكال
فيما يدخلنا اجلنة ويباعدان عن النار، أي: يف أعمال اإلسالم اليت ذكرها صلوات هللا وسالمه عليه من أركان اإلسالم 

وأبواب اخلري، فرأس األمر كما تقول: رأس املال الذي تتحرك به يف السوق هو اإلسالم. وأما ما تقدم من إقام 
ضان وحج البيت.. فكلها أركان اإلسالم اليت ال تقبل أصاًل إال بعد الدخول يف الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رم

اإلسالم، كأن املشرك مهما كان عنده من عمل، ومهما قدم من خري، ومهما فعل يكون جوابه: َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا 
ثُورًا ]الفرقان: ده رأس األمر. إذًا: رأس األمر يف بدايته اإلسالم، فإذا [، ألنه ليس عن23ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْ

ِلَمْن  أسلم ودخل يف مجاعة املسلمني، فكل شيء بعد ذلك يتدارك، ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ 
حصل على رأس مال اإلسالم، فله  [، مادام دخل يف حيز اإلسالم، هذا هو رأس األمر. فإذا48َيَشاُء ]النساء:

تشغيل رأس املال ابلربح يف نوع من أنواع اخلري وأبوابه، هذه تتمة وتكملة. وال ننسى أبن اإلسالم أو اإلميان قول 
 وعمل، وليس معىن ذلك أن يدخل يف اإلسالم ويرتك العمل.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 اءالتشبيه النبوي للصالة ابلعمود الذي يقوم عليه البن
 
 
 

مث قال: )وعموده(، كأن األول رأس األمر، وهنا يقول: )وعموده(، أي عمود اإلسالم، وهو الصالة، وإذا انتقلنا إىل  
كلمة عمود، ففيها كما يقول البالغيون: استعارة مكنية؛ وهي تشبيه شيء بشيء مع حذف املشبه به وأييت بالزم من 

هلا أظفار  أو  -انقضاء األجل-فارها ألقيت كل متيمة ال تنفع هل املنية لوازمه، كقول الشاعر: وإذا املنية أنشبت أظ
-وأتى بالزم من لوازمه  -األسد-أن هناك تشبيهاً ُحِذف أحد طرفيه، فقد شبه املنية ابألسد، وحذف املشبه به 

ناؤه، عموده وهو . وهنا كأنه يقول: اإلسالم كالبيت والبيت له عُمد وطُنب، وأهم ما يف البيت ليقوم ب-األظفار
الصالة، إذًا: كأنه يقول: اإلسالم كالبيت، والعمود الذي يرفع هذا البناء إمنا هي الصالة، وقد جاء صحيحاً )بين 
اإلسالم على مخس(. إذًا: كأن اإلسالم بناء، وذلك ألن كل إنسان يف هذه الدنيا حيتاج إىل بيت، حىت احليواانت 

د واألعداء وكل شيء، فكذلك اإلسالم. بل قد جعل الشرك بيتاً ولكن كبيت حتفر هلا ُجحرًا يقيها احلر والرب 
العنكبوت، وأي قوام لبيت العنكبوت، واملسلم يعيش يف بيت يقوم على عمد وركائز وطُنب، إذًا: هنا تشبيه 

الة. إذاً رجعنا واستعارة مكنية، فاإلسالم كالبيت، والبيت له عُمد، وعمود هذا البيت الذي يقوم عليه إمنا هو الص
للصالة مرة اثلثة، جند أنه بدون الصالة فال بيت، وإذا كان املرء بال بيت فإنه يكون يف العراء، والصالة عماد الدين، 
أي: العمود الذي يقام عليه البيت، ولوال هذا العمود يف هذا البناء ملا وجدان أين يوضع السقف، ألنه ال يقيم بيتاً بال 

[، والقدرة اإلهلية شيء آخر، جعلت السماء بيتاً اَي أَيُـَّها 2رََفَع السََّمَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تـََرْونـََها ]الرعد: عُمد إال املوىل،
َوالسََّماَء بَِناًء  ْرَض ِفَراًشاالنَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن * الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَ 

َناَها أِبَْييٍد َوِإانَّ َلُموِسُعوَن ]الذارايت:22-21]البقرة:  [، األيد: القوة، تلك قدرة املوىل سبحانه.47[، َوالسََّماَء بـَنَـيـْ
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 مقصد النيب عليه الصالة والسالم من تكرار الصالة يف احلديث ثالث مرات
 
 
 



ت الذي أوى إليه املسلم وابتناه وسكن فيه يقيه حر احلرية، ويقيه برد الشك، وهو بيت اإلسالم، إذًا: عمود هذا البي
وال يقوم هذا البناء إال على الصالة، وهلذا جاء يف احلديث: )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر(. 

ألوىل عند قوله: )تقيم الصالة(، والثانية عند قوله: إذًا: يؤكد صلى هللا عليه وسلم على أمر الصالة ثالث مرات، ا
)وصالة الرجل يف جوف الليل( أي: من النوافل. والثالثة: (وعموده الصالة( . ولذا جاء يف احلديث أنه أول ما 
ُيسأل عنه العبد الصالة، فإن قبلت قبل معها سائر العمل. وليس هنا تعارض بني هذا احلديث وحديث: )أول ما 

ني الناس يوم القيامة يف الدماء(، فأول ما يسأل عنه العبد من حقوق هللا عليه الصالة، وأول ما يسأل عنه يقضى ب
من حقوق اخللق الدماء، وهذا إن مل يقض فيها يف الدنيا. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز رضي هللا تعاىل عنه: إن 

قيدت ضد جمهول، أي: أننا ما عرفنا اجلاين،  -كما يقولون-هناك قضااي، لن يقضى فيها إال يوم القيامة، رمبا تكون 
أو أنه تكون هناك مالبسات جترم الربيء وتعفي اجلاين. وقد ذكر ابن قدامة رمحه هللا تعاىل يف ابب اجلناايت قصة 
نوردها هنا، قال: كان عند رجل جزار شاَتن، وعند الفجر قام ليذحبهما، فذبح واحدة وشردت األخرى فتبعها، 

فدخلت خربة، فدخل وراءها فأمسك هبا، فإذا برجل يتشحط يف دمه يف تلك اخلربة، ودخل احلرس فوجدوا اجلزار 
والسكني يف يده ملطخة ابلدم، والرجل القتيل يتشحط يف دمه، قالوا: أنت قتلت هذا  قال: نعم. فأخذوه وذهبوا به 

هذا ذبح هذا، والسكني يف يده، قال: قتلته  قال: نعم، إىل الوايل، كان يف زمن علي رضي هللا تعاىل عنه، قالوا: 
وحكم عليه أبن يقتل قصاصاً، وحدد اليوم والساعة لتنفيذ القصاص، وعندما حانت الساعة سيق إىل امليدان ليعدم، 
وا وجيء به، والناس جمتمعون، فإذا برجل من وسط اجلموع خيرج ويقول: ال تقتلوه، أان القاتل. وُأوقف القصاص وذهب

به إىل اإلمام علي ، فقال للجزار:: أنت القاتل  قال: ال، وهللا ما قتلته، القاتل جاءكم بنفسه، قال له: فلماذا قلت 
يف املرة السابقة أنك القاتل  فقال اجلزار: وجدت نفسي يف موقف ال ينفع فيه اإلنكار مهما أنكرت ومهما أقسمت، 

ي بدمها، لو قلت دم الشاة أو دم غريها من يصدقين، فأردت أن فهذا قتيل يتشحط يف دمه، وهذه سكني يف يد
أختصر الطريق وأهون على نفسي التعذيب. قالوا لآلخر: وأنت ما الذي جاء بك  قال: وهللا تذكرت، وقلت: الذي 

قتلته عدو وخصم يل، وهذا املسكني الربيء كيف أتسبب يف قتله وال ذنب له، فعظم علي يف نفسي أن أحتمل 
فقال علي رضي هللا تعاىل عنه: لئن كنت قتلت نفساً فقد  -فكأن بذرة اإلميان ال تزال فيه- يف وقت واحد نفسني

أحييت نفساً، وطلب من أولياء الدم العفو ودفع الدية من عنده. فاحلديثان، )أول ما حياسب به العبد الصالة(، هذا 
هذا يف حقوق العباد، وهي الدماء واألعراض واألموال، لكن يف حق هللا، و)أول ما يقضى فيه بني الناس يف الدماء(، 

 الدماء قبل كل شيء. وصلى هللا وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 

 [5احلديث التاسع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 ذروة سنام اإلسالم
 



 
 

هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد: فال زلنا بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول 
عند قوله عليه الصالة والسالم لـمعاذ : ).. رأس اإلسالم... وذروة سنامه اجلهاد..(. وإذا أتملنا يف هذا احلديث 

مود النبوي الشريف وجدان أنواع التشبيهات واالستعارات، أوهلا: اإلسالم كالرأس لإلنسان، والثاين: الصالة كالع
للبيت الذي يقوم عليه، والثالث: اجلهاد كسنام البعري )وذروة سنامه اجلهاد(، وبتأمل هذه التشبيهات الثالثة جند كل 

 مثال يف موضعه يعطي حكم موضوعه. ......
 
 
 

 روعة البالغة يف كالم النيب عليه الصالة والسالم
 
 
 
جثة هامدة، وكذلك كل األعمال بدون اإلسالم وإعالن رأس األمر اإلسالم ألن اجلسم بال رأس ال قيمة له، فهو 

الشهادتني ال قيمة هلا. والبيت بعموده، فكذلك الصالة هي عماد الدين، وقد جاء يف احلديث أنه بين اإلسالم على 
ي مخس، وذكر صلى هللا عليه وسلم الصالة، وبنين يف أحاديث أخرى أبن ذاك البناء ال يقوم إال ابلصالة: )العهد الذ

بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر(، واعتىن هبا صلى هللا عليه وسلم يف تنشئة الصبيان واألطفال والناشئة فقال: 
)مروا أبناءكم ابلصالة لسبع سنني، واضربوهم عليها لعشر سنني، وفرقوا بينهم يف املضاجع(، إىل آخر ما يتعلق 

جند أحوال املسلمني وموضوع اجلهاد أشبه ما يكون بسنام البعري، ألن  هبذين املثالني. وإذا جئنا إىل سنام البعري
السنام هو ذروة البعري وأعاله، ومِسَن السنام عنوان على صحة البعري وقوته وخصب مرعاه، وضعف السنام 
ا، واضمحالله يدل على ضعف البعري وقلة مرعاه.. وهكذا األمة اإلسالمية كلما قويت شوكتها مسنت ذروة سنامه

وكانت يف أقوى ما تكون وأكمله. وإذا ما تضعضعت، ذاب السنام ولصق اجللد ابلعظام، وهكذا ذروة السنام. ومن 
انحية أخرى جند أن األعمال بدون اإلسالم ال قوام هلا، وكذلك البيت بال عمد ال ظل وال إيواء، بل هو طنب مطوية 

يهزل ويصغر والبعري قائم على حاله، كذلك اجلهاد ابلنسبة إىل أو الئطة ابألرض، أما السنام فقد يسمن ويكرب، وقد 
اإلسالم َترة فتارة، َترة يكون واجباً فرض عني، وَترة يكون مندوابً إليه، وَترة يكون فرض كفاية، فتتغري أحوال 

ى ما يستطيعه اجلهاد يف األمة كما يتغري حال السنام يف البعري. واجلهاد كما يقول العلماء: بذل اجلهد، وهو أقص
اإلنسان، تقول: فالن جيتهد يف محل الصخرة، وال تقول جيتهد يف محل النواة، ألن النواة ال حتتاج إىل بذل جهد، 
تقول: أخذ الكتاب بيده، وتقول: محل الكيس الكبري أو محل الصخرة الثقيلة بعد جهد جهيد. ومن هنا أخذ 

هد يف البحث والتنقيب، فكذلك جهاد العدو، ألن اجملاهد يبذل االجتهاد يف مسائل العلم، وهو: بذل الطاقة واجل
غاية جهده وطاقته ليتغلب على عدوه، وليس بعد الدفاع عن نفسه والظفر بعدوه من جهد، ومن هنا كان اجلهاد 

 شاقاً وثقياًل على النفس؛ ألنه يكلفها أقصى جهدها وطاقتها.
 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ميادين اجلهاد يف سبيل هللا
 
 
 

أما ميادين اجلهاد فأعالها وأقواها ميادين الكر والفر وقتال العدو الكافر، وبعضهم يقول: طلب العلم ومعرفة 
احلالل واحلرام، ولذا يقولون: يوم القيامة يكون مداد العلماء ودماء الشهداء سواًء بسواء. والواقع أن القضية نسبية، 

[، أي: ال ميكن أن ينفروا مجيعاً 122َما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة ]التوبة:والقرآن سوى بني األمرين، قال تعاىل: وَ 
ُهْم طَائِفَ  ٌة ألهنم يرتكون الذراري، ويرتكون العجائز ويرتكون األعمال والزراعة واإلنتاج، فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِن ِفْرَقٍة ِمنـْ

يِن َولُِينِذرُ  [، فندب القرآن لطائفة أن تنفر يف 122وا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذرُوَن ]التوبة:لِيَـتَـَفقَُّهوا يف الدِن
لن جياهد  -أصالً -سبيل هللا، وطائفة أن تنفر يف طلب العلم. واستدل القائلون أبن طلب العلم أهم من اجلهاد أبنه 

يق اجلهاد الصحيح إال العلماء، وعليه طلب العلم أواًل مث اجلهاد، وليس  إنسان إال بعد العلم واملعرفة، ولن يرسم طر 
كل واحد منهما يعطل اآلخر. مث أيضاً اجلهاد يكون ابلسنان وابللسان وابملال وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل 

ُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ أبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َأُدلُُّكْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * تـُْؤمِ 
[، فقدم األموال، والعادة أن التقدمي له أتثري، فكيف يقدم املال على النفس، واجلندي اجملاهد هو 11-10]الصف:

ري والكبري واملرأة والرجل، وكل من ميلك املال الشهيد  واجلواب: ألن اجلهاد ابملال أعم وأمشل، وهو جهاد الصغ
ميكن أن يتربع، وماذا يفعل الرجل بنفسه إذا مل جيد ذخرية أو زادًا يتزود به  وخاصة يف مثل أايمنا، حيث صارت 
احلرب حرب اقتصاد والغلبة غلبة إنتاج، وليست كثرة رجال وصليل سيوف، أصبحت اآلن املعدات احلربية 

ي له أتثري عظيم، وقد كان االعتماد سابقاً على قوة الرجال، أما اليوم فبقوة اآلليات، واآلليات والتكتيك العسكر 
حتتاج إىل مال لكي تشرتيها. وهكذا تقدمي املال يعطي الصورة احلية لسعة جمال اجلهاد احلقيقي، مث أييت الرجال بعد 

رب املنكرات، جهاد النفس، جهاد اهلوى، كل ذلك. وميادين اجلهاد عديدة، منها: قتال العدو، طلب العلم، ح
ذلك من ميادين اجلهاد، كما أن اجلهاد يبحث أيضاً يف آلته: اجلهاد ابلكلمة، اجلهاد ابإلنتاج، قائد القوات الربيطانية 

يف احلرب العاملية األخرية كان أييت بشخصيات غري بريطانيني للجيش فِعيب عليه، فقال: اجلندي الذي يعمل يف 
يدان حيتاج إىل سبعة جنود وراءه لتمويله، من خيبز له، ومن يطبخ له، ومن خييط لباسه  ومن يقدم له عتاده  ومن امل

يشغل املصانع اليت متونه ابلذخرية  ومن ميهد له الطريق  ومن يوصل له حاجاته  وكل أولئك جنود يعملون. وقد 
 عز وجل يدخل ابلسهم الواحد اجلنة ثالثة(، السهم الواحد أشار النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ذلك بقوله: )إن هللا

يُرمى يف سبيل هللا يدخل فيه ثالثة اجلنة )صانعه، واملمد به، والرامي به يف سبيل هللا عز وجل(. فهذا اجلندي يف 
درب امليدان وراءه عدة جنود، إال أن موضوع التموين كان يف صدر اإلسالم كل جندي ميون نفسه، وكل جندي م



قبل أن أييت اإلسالم، فقد كانوا كل يوم يف غارة وكل يوم يف قتال، فهم مدربون بفطرهم، حلماية أنفسهم أو للبغي 
 والغارة على غريهم، كما قال الشاعر: وأحياانً على بكر أخينا إذا ما مل جند إال أخاان

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 دروس اجلهاد من غزوة األحزاب
 
 
 

د متعددة، وقد ظهر جهاد الكلمة يف غزوة األحزاب مبظهر عجيب، كلمة فعلت أكثر مما تفعل إذًا: أنواع اجلها
وعلم صلى هللا عليه وسلم حترك املشركني، وحفر  -قريش وأحالفها مع غطفان-اجليوش، فإنه ملا جاء األحزاب 

شيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا اخلندق بعد مشورة سلمان رضي هللا تعاىل عنه، وهبذه املناسبة كان يقول والدان ال
وعليه: خطة اخلندق خطة فارسية، حينما أخرب صلى هللا عليه وسلم أصحابه مبا عزمت عليه قريش وأحالفها وجميئهم 

يستأصلون املدينة كلها، فقال: )أشريوا علي(، قال سلمان : كنا إذا حوربنا خندقنا، يعين اختذان اخلندق حولنا، 
أخذ هبا. وحبذا لو ُدِرست غزوة اخلندق، من انحية األسباب والنتائج ومواقف الناس فيها، لتكون فأعجبته الفكرة و 

منهجاً يف حالة السلم واحلرب؛ ألن فيها من املبادئ العسكرية الشيء الكثري، فقد جعل النيب صلى هللا عليه وسلم 
رات، يف تسلسل هرمي ينم عن عقلية اجليش حتت لواءين، لواء للمهاجرين ولواء لألنصار، وقسم اجلميع عش

عسكرية فذة. واختلفوا يف سلمان هل يكون حتت لواء املهاجرين أم حتت لواء األنصار، املهاجرون يقولون: هو منا 
ألنه جاء مهاجرًا من بالد فارس، واألنصار يقولون: بل هو منا ألنه كان موجودًا حني جاء رسول هللا صلى هللا عليه 

رسول صلى هللا عليه وسلم يف قضية النزاع، ويقول: )سلمان منا أهل البيت(، فبأي صلة وأبي وسلم، فيحكم ال
رابطة ارتفع نسب سلمان الفارسي ، وليس يف دمه قطرة دم عربية حىت يصل إىل بيت النبوة!! إىل بين هاشم ذروة 

الم ال أب يل سواه إذا افتخروا النسب واحلسب يف العرب.. أبي شيء وصل ذلك  هو عربَّ عن هذا فقال: أيب اإلس
بقيس أو متـيم أبوك من اي سلمان  مل يقل فالن ابن فالن، مع أن أبوه كان من سدنة بيت النار، لكن كل ذلك أُلغي، 
فقال: أيب اإلسالم. فحفروا اخلندق إبشارة سلمان، وحينما هاجر صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة واجه تيارات فكرية 

ات اقتصادية، فاملدينة حمصورة بني البتني، واإلنتاج ال يكفي كل من أيتيها، وليس هناك ميادين عمل، خمتلفة، وأزم
علي رضي هللا تعاىل عنه يؤاجر نفسه على أن ينزع كل دلو ماء بتمرة، لكن القضية ليست قضية إنتاج واقتصاد، 

املهاجرين أنفسهم، ووجد املهاجرون قوماً يؤثرون  فبدأ صلى هللا عليه وسلم ابملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، وبني
على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة، فآثروهم أبمواهلم واتسعت صدورهم هلم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوُتوا 

وف يقول له أخوه من [، واملهاجرون يتعففون عن أمواهلم. عبد الرمحن بن ع9َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم ]احلشر:
األنصار: هلم أقامسك مايل، ويل زوجتان، فانظر إىل من شئت منهما أطلقها وتعتد وأزوجك إايها. فيقول: ابرك هللا 



َفْضاًل  تَـُغونَ لك يف مالك ويف زوجاتك، دلين على السوق. ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم يـَبْـ 
[، يقابلهم: َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإِلميَاَن ِمْن 8ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ]احلشر:

ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة  ممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن قـَ
[. أييت القسم الثالث: َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْغِفْر 9يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]احلشر:

ْخَوانَِنا  [. ومن هنا يقول اإلمام مالك 10الَِّذيَن َسبَـُقواَن اِبإِلميَاِن َوال جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا ]احلشر:لََنا َوإِلِ
رمحه هللا ملا سأله املهدي هل للخوارج حق يف الفيء  قال: ال، كل من يبغض سلف األمة وأصحاب رسول هللا ليس 

: َما َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى له شيء من الفيء؛ ألن هللا قال
تَـُهوا  َوَما نـََهاُكمْ َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَنْيَ اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  َعْنُه فَانـْ

تَـُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َواتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب * ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوأَ  ْمَواهلِِْم يـَبـْ
[، يقابلهم: َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإِلميَاَن ِمْن 8-7اِدُقوَن ]احلشر:َوِرْضَوااًن َويـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّ 

ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـْفُ  ِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن قـَ
[. فمن مل يقل يف 9-8وَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا.. ]احلشر:يُ 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقواَن اِبإِلميَاِن  ومل يقل َوال جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا  [، 10ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا ]احلشر:سلفه رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
فليس له يف الفيء نصيب، وكل من كان يف قلبه غل لصحايب واحد فليس له يف الفيء نصيب. كان هذا هو اجملتمع 
األول، ماذا يفعل مع اليهود وهم أصحاب وطن وأصحاب إقامة  كتب وثيقة عهد املسلمني وبني اليهود، واليهود 

ة هلا حلف مع األوس أو اخلزرج. فعاجلها صلى هللا عليه وسلم بتلك الوثيقة، وأصبح مرد ثالث قبائل، وكل قبيل
النزاع يف املدينة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وجاء يف تلك الوثيقة أن على اليهود أال يعينوا عدوًا على املسلمني، 

لد اجلميع. فلما جاء األحزاب نقضوا العهد وعزموا وأن يدافع اجلميع عن املدينة إذا دامهها عدو من اخلارج، ألهنا ب
على قتال املسلمني مع املشركني، وبلغ اخلرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأرسل رجلني فقال: اذهبا وحتسسا، 
ع فإن رأيتما حقاً فارمزا يل رمزًا، وإن كان غري ذلك فاجهرا وصرحا، والعلة يف عدم تصرحيهم بنقض اليهود حىت ال يق

 الروع يف قلوب املسلمني، فذهبا وجاءا فقاال: عظل والقارة. وفِهمها صلى هللا عليه وسلم.......
 
 
 

 نعيم بن مسعود واألحزاب
 
 
 

يف تلك األثناء جاء نعيم بن مسعود ، قال: اي رسول هللا إين أسلمت ومل يعلم إبسالمي قومي، فمرين مبا تريد  قال 
-رد، يعين لو محلت السالح ماذا تفعل، كواحد من اجلماعة، ولكن ثبط عنا صلى هللا عليه وسلم: أنت رجل ف

فذهب إىل يهود وكان حليفاً هلم، قال: اي معشر يهود لقد تورطتم مع أيب سفيان ، ونقضتم العهد  -احلرب الباردة
وال وال رابع، إن الذي بينكم وبني حممد، وأبو سفيان جاء بقريش، وجاء ابلعرب من مكة ليس له هنا عشرية وال أم

وجدها له استمر، وإن وجدها عليه رجع وترككم مع الرجل وال طاقة لكم به.. قالوا: فماذا نفعل  وأنت صديقنا 



فماذا تنصحنا  قال: أنصحكم أن تتثبتوا من أيب سفيان ، قالوا: أبي شيء  قال: اطلبوا منهم أربعني رجاًل يكونون 
ككم. قالوا: صدقتنا. وذهب إىل أيب سفيان فقال: اي أاب سفيان ! إن اليهود عندكم كرهائن حىت ال يفر ويرجع ويرت 

ندموا على نقض العهد مع حممد، ولن يقاتلوه معك، وقد فكروا يف مكيدة.. وسيطلبون منك أربعني رجالً رهائن، 
إذا طلبوا منكم فال ليقدموهم حملمد ليضرب أعناقهم تكفريًا عن خطئهم يف نقض العهد، قال: وما الرأي  قال الرأي 

أرسل أبو سفيان لليهود.. طال احلصار، ونريد أن نناجز  -وكان ذلك يوم مجعة-تعطوهم. قال: صدقتنا. ومن الغد 
الرجل، فقالوا: ال اي أاب سفيان ، تعلم أن يوم السبت ال نعمل فيه شيئاً، وتعلم ما وقع ألسالفنا يف يوم السبت. 

خهم قردة وخنازير كما يف قوله: َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت فـَُقْلَنا هَلُْم  معلوم أن هللا سبحانه وتعاىل مس
[. فقالوا: يوم السبت ال عمل، ومع ذلك أيضاً لن نقاتل حممدًا معك حىت تقدم لنا 65ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ]البقرة:

بقى مع الرجل وحدان، فقال أبو سفيان : صدقنا نعيم . فقال أبو سفيان : وهللا ما رهائن، لئال ترتكنا وتذهب عنا ون
نعطيكم رجاًل واحدًا، فقالوا: صدق نعيم . ومن الغد وقع النزاع بني الفريقني، وحصلت الفرقة بينهما. فكلمات 

د املشركني بغيظهم مل ينالوا قليلة عملت أعظم مما قد يعمله جيش أبكمله، وكانت النهاية أن هللا سبحانه وتعاىل ر 
خريًا، وأرسل عليهم الرايح تطفئ انرهم وتكفأ قدورهم وهتدم خيامهم.. إىل آخره. إذًا: )ذروة سنامه اجلهاد(، اجلهاد 
يكون ابملال، وابلنفس، وابلكلمة. وقد يكون أبكثر من هذا، ولكن كل ما ميكن أن خيطر يف ابلك يدخل يف ابب 

ات، تقدم العالج، تقدم السالح، تقدم اللباس، تقدم أي شيء للغزاة يف سبيل هللا، يقول صلى املال، تقدم املستشفي
 هللا عليه وسلم: )من جهز غازايً يف سبيل هللا فقد غزا، ومن خلف غازاي يف سبيل هللا خبري فقد غزا(.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 من أحكام اجلهاد
 
 
 
...... 
 
 
 

 جهاد النفس
 
 
 



اد النفس لبعض العلماء، ويستدلون حبديث يتفق العلماء على تضعيفه )رجعنا من اجلهاد األصغر وهناك كالم يف جه
إىل اجلهاد األكرب(، وهو جهاد النفس. واملعىن صحيح ولكن ليس على هذا األساس، حقيقة اجلهاد األكرب جهاد 

ى أداء الواجب من إقام الصالة النفس، من حيث إنك جتاهدها يف العبادات على اإلخالص يف العمل، وجتاهدها عل
[ فتحتاج إىل جهاد. الصدقة.. يقول صلى هللا عليه وسلم: )ما تصدق 45اليت قال هللا عنها: َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة ]البقرة:

إنسان بدرهم حىت يفك عنه سبعني حلي مجل( . فالشح كأنه مبثابة سبعني مجاًل، ميسكون على املنفق لريدوه عن 
تصدق التصدق إال بعد انفكاك منها، ولن يكون ذلك إال إذا كان عنده يقني وإميان وتصديق مبا سيعوضه نفقته، وال ي

هللا من األجر عن صدقته يوم القيامة. وهلذا قالوا: جهاد النفس مقدم على غريه من أنواع اجلهاد، وقال بعض العلماء 
يده ويذهب إىل املعركة إال بعد جهاد داخلي يقتنع بتقدمي جهاد العلماء؛ ألن األصل أن الشخص لن حيمل السيف ب

عن طريقه حبقيقة اجلهاد اخلارجي، أما أن نرتك اجلهاد للعدو، ونعتكف وجنلس لنهذب أنفسنا ونروضها ونرتك قتال 
العدو، فهذا ال يقوله عاقل. والقرآن أشار إىل أمر عجيب، يرجع إىل هذه القضية ويبني أن جهاد النفس وإصالحها 

املرتبة األوىل، لكنه ال يكون مقدماً عملياً على جهاد العدو. أعتقد أن أكرب غزوة يف اإلسالم هي بدر الكربى، هو 
مع أن صلح احلديبية كان فتحاً، لكن بدراً كانت غزوة غري متوقعة، بل كما قيل: كانت بدر بقيادة السماء. ومن 

من هتيئة، وال بد هلا من سوابق، إما أن تفرضها أنت أو تفرض  املعلوم أن كل غزوة ال بد هلا من مقدمات، وال بد هلا
عليك، ويف كلتا احلالتني تكون عاملاً بظروف العدو عددًا وعدة وزماانً ومكاانً ودوافع، وبدر خبالف هذا كله، فإهنم 

ب(، وكانوا ثالمثائة خرجوا لعري أيخذوهنا، وليس فيها إال أربعني رجالً، فخرجوا خفافاً: )من كان ظهره حاضرًا فلريك
وأربعة عشر رجالً، فيندهبم النيب صلى هللا عليه وسلم لذلك، ليسرتدوا بعضاً من أمواهلم اليت تركوها يف مكة وأخذها  
كفار قريش، إذًا: أخذ املسلمني للعري ليس قطع طريق كما يقول املغرضون يف ذلك، بل إعادة للحق إىل أهله. 

َر َذاِت خرجوا ولكن ذهبت العري وأتى ا لنفري، وخيرب هللا عما كان جييش يف صدور الصحابة فقال: َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ
[، فيأيت النفري، ويشاور النيب أصحابه، فيتفقون على النفري، مث 7الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اَّللَُّ َأْن حيُِقَّ احْلَقَّ ]األنفال:

ُتْم يف َأْعُيِنُكْم قَِلياًل 42متُّْ الْختَـَلْفُتْم يف اْلِميَعاِد ]األنفال:أييت أرض املعركة، َوَلْو تـََواَعد [، َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـَقيـْ
 [، حىت احِلس خيتلف، تروهنم قليلني، ويقللكم أيضاً يف44َويـَُقلِنُلُكْم يف َأْعُيِنِهْم لِيَـْقِضَي اَّللَُّ َأْمًرا َكان َمْفُعواًل ]األنفال:

أعينهم، فكما تنظرون إليهم قلة هم ينظرون إليكم قلة، ليطمع الكل يف الثاين، سبحان هللا! ويصف املوقف: : ِإْذ 
َيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعدمتُّْ الْختَـلَ  نـْ ُتْم اِبْلُعْدَوِة الدُّ [، 42ألنفال:ْفُتْم يف اْلِميَعاِد ]اأَنـْ

منزل املسلمني يكون يف العدوة الدنيا، هي أرض رملة تغوص فيها األقدام، ومنزل املشركني أرض سبخة صلبة قوية، 
وحينما يرتاءى اجلمعان ينزل هللا املطر من السماء، فتتماسك الرملة وتثبت عليها األقدام، واألرض السبخة حينما 

ملطر ينزل فيكون ألقوام نصرًا وألقوام هزمية، وهذا كله لِيَـْقِضَي اَّللَُّ َأْمًرا َكاَن يسقط عليها املطر تصري أرضاً زلقة، فا
[. إذاً: ميادين القتال عديدة، ووسائل اجلهاد أيضاً متعددة، وجهاد النفس مقدم، وما انتهت 42َمْفُعواًل ]األنفال:

ائم، وقد نزلت املالئكة تقاتل معهم يقودهم معركة بدر إال واملسلمون أسروا سبعني وقتلوا سبعني، ورجعوا ابلغن
َفاِل ُقِل  جربيل. وبعد املعركة اختلفوا يف أمرين: يف األسارى والغنائم، وقد جاء فيها قوله تعاىل: َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنـْ

َفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم ]األنفال: وأول حديث عن غزوة بدر ال يتكلم عن [، 1األَنـْ
االنتصارات وال عن الصرب وال عن الثبات، إمنا تكلم عن األنفال أهنا هلل وللرسول، وأنتم اتقوا هللا وأصلحوا ذات 
بينكم.. سبحان هللا، أي: قبل أن تنتصروا على العدو ال بد أن تنتصروا على ذات بينكم، ألن اجلماعة إذا مل تكن 

ينها ومتالمحة كاجلسد الواحد وكالبنيان، فلن تستطيع أن تنتصر على عدوها فمن مل ينتصر على مصلحة ذات ب



داخليته، وحيسن االرتباط بينه وبني أخيه، لن يستطيع أن ينتصر على عدوه اخلارجي وال أن يصلح غريه من بعده. 
ال العدو، وال أقول برتك قتال إذًا: ال شك أن جهاد النفس هو املبدأ، حيث ينطلق بعد إصالح نفسه إىل قت

األعداء، واجللوس لرتويض وهتذيب أنفسنا يف املساجد أو يف املعتكفات، ونرتك العدو حيتل الداير، ال يقول هذا 
 عاقل أبدًا.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 منزلة اجلهاد يف سبيل هللا بني األعمال
 
 
 
رية، منها جهاد يف طلب العلم، جهاد يف العبادة، جهاد بقي حكم اجلهاد يف سبيل هللا، قلنا: إن أنواع اجلهاد كث

للعدو، وكٌل حبسبه، وقد ثبت يف احلديث: )أن رجاًل جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: أي العمل أفضل  
سول قال: إميان ابهلل ورسوله، قال: مث ماذا  قال: جهاد يف سبيل هللا(. وجاء إليه آخر فقال: )أي العمل أفضل اي ر 

هللا  قال: إميان ابهلل، قال مث ماذا  قال: بر الوالدين(. وجاء آخر فقال: )أي العمل أفضل اي رسول هللا  قال: إميان 
ابهلل، قال مث ماذا: الصالة على وقتها(. سبحان هللا.. سؤال واحد واإلجابة خمتلفة.. جهاد، بر والدين، صالة؛ ألن  

له جهاده، فإذا كانت املعركة مقبلة، فاألفضل أن حتمل السالح، وإذا كان كل شخص له ما يالئمه، أو أن كل زمن 
سلماً ورأيت شخصاً عاقاً أو مقصرًا يف حق والديه فاألفضل أن أتمره برب والديه، وإن جدت شخصاً مقصرًا عن أداء 

لدواء على حسب احلاجة، الصلوات يف أوقاهتا أمرته ابحملافظة على الصالة يف أول وقتها. إذًا: املفيت طبيب يصف ا
فمن كان أهاًل حلمل السالح وجهناه للسالح، ومن كان ذا أبوين حيتاجانه وهو مقصر يف حقهما وجهناه إىل والديه، 
وهكذا يف أمر الصالة، بل ونقول يف مجيع األمور، كل حبسب صالحيته. وأشران سابقاً إىل الشاب الذي خرج على 

وسلم يف جملسه مع أصحابه، وكله نشاط وحيوية، فقال أحد اجللساء:لو كان هذا  املسلمني والرسول صلى هللا عليه
فقال صلى هللا عليه وسلم: )إن كان خرج  -أي: لو كان هذا النشاط وهذه الطاقة توجه إىل سبيل هللا-يف سبيل هللا 

هللا، وإن كان يسعى  يسعى على ولده فهو يف سبيل هللا، وإن خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل
على نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج رايء وتفاخرًا فهو يف سبيل الشيطان(، فالرسول صلى هللا عليه 

يف سبيل هللا. إذاً:  -أبويه أو زوجه أو أوالده-وسلم جيعل الساعي ليعف نفسه أو ليكفها عن احلرام ويعول أسرته 
به. أنيت إىل اجلهاد يف امليدان وهو الذي يكثر فيه الكالم وينصرف إليه املعىن عند اجلهاد ميادينه واسعة وكل حبس

 اإلطالق.
 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 حكم اجلهاد يف سبيل هللا طلباً ودفعاً 
 
 
 

يتفق العلماء على أن اجلهاد قسمان، ما يسمى اآلن ابهلجوم، وما يسمى ابلدفاع، ويصطلح عليه الفقهاء اجلهاد 
طلباً، واجلهاد دفاعاً وصدًا. فاجلهاد الذي هو دفاع عن النفس ال ينبغي الثنني أن خيتلفا يف حكمه، ألن يف ابتداًء و 

شرعة كل كائن حي أن من هوجم يدافع، أرأيت لو جئت إىل دجاجة معها فراخها وهامجتها ماذا تفعل معك، 
حىت عند الدجاج.. إذًا: هذا القسم ال أتستسلم لك أم تدافع عن نفسها  تدافع. فالدفاع عن النفس فرض عني 

ينبغي ألحد أن يتكلم فيه. وهلذا أمجع املسلمون على أن اجلهاد قد يكون فرض عني على كل شخص، رجل، امرأة، 
صغري، كبري، إبذن، بدون إذن، وذلك حينما يداهم العدو بلدة وجب مدافعته على كل مستطيع من أهل تلك 

و مل جتد املرأة سالحاً، فلها أن تدافع ولو بغطاء الِقْدر. الدفاع عن النفس ال ينبغي البلدة. بل كما يقولون: حىت ل
ألحد أن يتكلم فيه وال يثري فيه خالفاً، إمنا اخلالف والكالم يف القتال ابتداًء وطلباً، حينما يذهب املسلمون إىل 

طليب وهذا الذي ُشرِع على املسلمني لكن الكفار يف دايرهم ويقولون: اإلسالم أو اجلزية أو القتال. فهذا قتال 
بتدرج، يقول صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ...( احلديث، إذا القتال 
ابتداًء مفروض يف اإلسالم، ولكن حينما تكتمل هلم القوة، ويقدرون على ذلك، وقد أخذ هذا النوع يف اإلسالم ابب 

ففي مكة كان املسلمون يصربون على التعزير، ويصربون على العذاب، ورمبا ميوت الشخص حتت التعذيب،  التدرج،
ومع ذلك مل ينتصر واحد لنفسه، وملا جاء األنصار وابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند العقبة قالوا: اي رسول 

إان مل نؤمر بقتال بعد. ملاذا مل يدعهم وتكون هذه مقدمة هللا! ائذن لنا أن منيل على أهل املوسم أبسيافنا. فيقول: 
ختوِنف العرب  ألنه مل يؤمر؛ وألن الوقت مل حين، فإذا كان املسلمون يف حالة جتمع وحالة وحدة وحالة قوة، فرض 

 وقاتلوهم. عليهم أن يذهبوا إىل الكفار ويدعوهم إىل اإلسالم، فإن مل يسلموا فاجلزية، فإن مل يدفعوها استعانوا ابهلل
ولكن اليوم كل دولة حبدودها وسيادهتا، وكل دولة ال تستطيع أن تتدخل يف شئون األخرى، وال توجد دولة من الدول 
تستطيع أن تفعل ذلك وحدها، أخربوين من هي الدولة اليت تستطيع أن تذهب إىل روسيا أو إىل بريطانيا أو إيطاليا أو 

و القتال  إذًا: القتال ابتداًء فرض على جمموعة املسلمني، ويف الوقت احلاضر إذا أمريكا وتقول: أسلموا أو اجلزية أ
فذلك ظفر كبري. أما إذا  -الدفاع عن النفس وجماهدة العدو واالحتفاظ مبا أبيديهم-استطاعوا القيام ابلنوع الثاين 

ب على قتال عدوه، وجب على واستنفر إمام تلك الدولة الشع -عربية كانت أو إسالمية-دومهت دولة من الدول 
، وقال: عندان قتال يف اجلهة الفالنية ويصلح له فالن وفالن وفالن، خلربهتم أو  اجلميع أن ينفر معه، وإذا عنيَّ



ملعرفتهم، فيتعني على هؤالء أن جييبوا، وكذلك الشخص املتطوع يف احلراسة يف الثغور، إذا نشبت احلرب وجب عليه 
 ن يرجع.أن يشارك، وال حيق له أ

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ملن يكون اإلعالن للنفري العام 
 
 
 

أما ما عدا ذلك فهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقني. وقضية إعالن اجلهاد وإعالن اهلدنة ابب 
هلدنة معه، واسع، يقول املاوردي : على األمة أن جتيب ويل أمرها يف أربع حاالت: إعالن اجلهاد على العدو، وقبول ا

ونوع املكيال وامليزان، ونوع العملة اليت يتعاملون هبا. فإذا أعلن ويل أمر املسلمني حرابً وجب على األمة أن 
تساعده، وإذا أعلن قبول اهلدنة وجب على األمة أن تساعده، وإن كان يف نظرهم غري مصيب؛ ألن النظر يف هذه 

صلح احلديبية، حيث قبل صلى هللا عليه وسلم شروط املشركني على األمور ال يكون إال لويل األمر، كما وقع يف 
مضض، ومل يقبلها عمر ، وقال له الرسول صلى هللا عليه وسلم : )إين رسول هللا ولست أعصيه وهو انصري(، أي: 

رابً أو قبل هدنة، أسري على نور هللا من هللا، وبتوجيه من هللا، فال ينبغي لألفراد أن خيتلفوا على ويل أمرهم إذا أعلن ح
 أو أنزل عملة ما، أو مكياالً وميزاانً ما؛ ألن هذا من املصاحل العامة اليت هي من حق اإلمام.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 مالك األمر كله
 
 
 

مث بعد ذلك يقول صلى هللا عليه وسلم لـمعاذ : )أال أخربك مبالك ذلك كله ... احلديث(، مالك األمر: هو مجاع 
لك أطرافه وصلبه وحواشيه، كأنه يقول: ما متتلك به كل ما تقدم. فأخرج صلى هللا عليه وسلم لسانه األمر، وما مي



وقال: )أمسك عليك هذا(، ومل يقل: أمسك عليك لسانك، بل أخرج لسانه صلى هللا عليه وسلم وأشار إليه 
لكالم، لكن ليربز املوضوع عملياً، إبصبعه، ليجعله يف صورة حية أمام معاذ ، مع أن معاذًا يعرف اللسان ويفهم ا

فقال معاذ : )أوإان ملؤاخذون مبا نتكلم (، أي: ابلصغري والكبري!! قال: )ثكلتك أمك(، الثكل هو: إذهاب األوالد 
 -شك من الراوي-حىت مل يبق إال واحد. مث قال: )وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم 

وهذا تشبيه اثن، اإلنسان يف احلياة يزرع واحلياة مزرعة، واحلصاد يكون يوم القيامة، وهذا  إال حصائد ألسنتهم(، 
كقوله عليه الصالة والسالم: )الدنيا سوق( ، وقوله: )كل الناس يغدو فبائع نفسه(، فتارة تكون الدنيا سوق وأنت 

د ألسنتهم(، مل يقل: حصاد، بل: السلعة، وَترة تكون مزرعة وأنت الزارع، ما تزرع هنا حتصده هناك. )حصائ
حصائد، كأن اللسان يزرع أنواعاً، ومن زرع الشوك جيين شوكاً، ومن زرع الورد جيين ورداً وفاًل. ومن زرع اخلري جيده، 
ومن زرع غري ذلك جيد ما زرع؛ ال ظلم اليوم. إذاً: الكلمة هي من أخطر ما يكون، وال ميكن أن يويف إنسان حصاد 

ات، ولكن لنعلم أن أخطر حصاد اللسان الصدق والكذب، )وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب اللسان يف حلظ
حىت يكتب عند هللا كذاابً، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقاً(، والكذاب مآله إىل 

كذاابً حينما قال: قَاَل فَِبِعزَِّتَك النار. يقول الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه: إبليس استحيا من أن يكون  
ُهُم اْلُمْخَلِصنَي ]احلجر:82أَلُْغوِيـَنـَُّهْم َأمْجَِعنَي ]ص: [. لو مل يستثن هذه لكان كذاابً ألن 40[، مث قال: ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

 صلى هللا عليه هناك أشخاصاً ال يغويهم، فاحرتس لذلك لئال يكون كذاابً. وأبو سفيان وهو أشد أعداء رسول هللا
وسلم قبل أن يسلم، عندما ُمثل بني يدي هرقل ، وقال له هرقل : إين سائلك عن هذا الرجل، ويقول ملن معه: كونوا 
من ورائه، فإن صدق صدقوه، وإن كذب كذبوه. مث سأله، فلما خرج من عنده قال: ما منعين أن أكذب وأحقر من 

الكذب!! إىل هذا احلد. إذًا هذا املوضوع مهم جدًا، ويكفينا داللة على  أمر حممد عنده إال أنين خشيت أن يؤثر عين
ومصداقاً لذلك فقد قال الشافعي : كل حديث له -ذلك ما قاله صلى هللا عليه وسلم يف التحذير من آفات اللسان 

[. وأسأل هللا تعاىل أن يوفقنا 18]ق: قوله سبحانه: َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ  -دليل من كتاب هللا
وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وجيعلنا وإايكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجيعلنا وإايكم من الصادقني، وأن 
جينبنا وإايكم الكذب والغيبة والنميمة، وكل ما ال يرضى سبحانه وتعاىل، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله 

 د صلى هللا عليه وسلم. ......حمم
 
 
 
 

 [6احلديث التاسع والعشرون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 الرتهيب من آفات اللسان
 
 



 
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 

وصحبه أمجعني. أما بعد: فال زلنا يف حديث معاذ الذي جاء فيه: )قلت: اي ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله 
رسول هللا! أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار  قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره هللا 

حتج البيت، مث قال: أال أدلك تعاىل عليه: تعبد هللا ال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، و 
على أبواب اخلري  الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليل، مث تال: 

َّ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع ]السجدة: [، مث قال: أال أخربك برأس األمر 19[ ، حىت بلغ: يـَْعَمُلوَن ]السجدة:16تـََتَجا
ه وذروة سنامه  قلت: بلى اي رسول هللا! قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد، مث وعمود

قال: أال أخربك مبالك ذلك كله  قلت: بلى اي رسول هللا! فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، قلت: اي نيب هللا! 
لناس يف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، إال وإان ملؤاخذون مبا نتكلم به  فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب ا

حصائد ألسنتهم( . هذا احلديث الطويل الذي بنين أصول اإلسالم، وبنين األركان والنوافل وأبواب اخلري املتعددة، 
مه وشبه فيه اإلسالم ابلرأس للجسد، والصالة ابلعمود للبيت، واجلهاد ابلسنام. مث بعد ذلك يقول صلوات هللا وسال
عليه: )أال أخربك مبالك ذلك كله (، مالك ذلك وامتالك ذلك: هو الشيء الذي جيمع أطراف الشيء، تقول: 
امتلكت البيت .. أبي شيٍء امتلكته  بزمامه، بصكه، مبفتاحه. فمالك األمر: قوامه الذي به جتتمع أطرافه كلها، 

وسلم إىل اللسان ويشري إىل لسان نفسه، ويقول: )كف  وهنا يقول معاذ : )بلى اي رسول هللا(، فيأيت صلى هللا عليه
عليك هذا(، وكما يقول البالغيون وعلماء النحو: اسم اإلشارة يعني مسماه، أي: للتعيني والتحديد، وكما يقول 

علماء الوضع: أمساء اإلشارة موضوعة ملوضوع خاص، فكلمة )هذا( صاحلة لكل ما تشري إليه. ولكن ال يستعمل إال 
واحد معنيَّ عند االستعمال، تقول: هذا الرجل .. هذا الكتاب .. هذا العمود .. فتعنيَّ هذا العمود دون عمد لفرد 

املسجد كلها، مع أهنا صاحلة أن تستعمل مع كل عمود على حدة، ولذا كان التعيني بلسانه صلى هللا عليه وسلم 
 ألمهية األمر. ......

 
 
 

 ال بنقص من مكانتهم فوات بعض األحكام عن بعض الصحابة
 
 
 

فيقول معاذ : )وإان ملؤاخذون مبا نتكلم به !(، كأن معاذاً مل يكن يعرف إجابة هذا السؤال وهو الذي قال فيه صلى 
هللا عليه وسلم: )أعلم أميت ابحلالل واحلرام معاذ(؛ لكن فات عليه أنه يؤاخذ مبا يتكلم به. إذًا: ال غرابة أن تفوت 

عض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويعرفها اآلخرون، أو ال يعرفوهنا ويسألون عنها بعض األحكام على ب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد جاءت مناذج عديدة من ذلك، ويستدل ابن رجب وابن القيم وغريمها هبذا 

بعد ذلك أبن مل يكونوا مسعوا فيها احلديث على أن كثريًا من آحاد األحكام قد ختفى على بعض الصحابة مث تتبني هلم 
خربًا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد جيتهدون يف املسألة ويوفقون إىل طبق ما جاء فيه النص عن رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم. وكنا نشري إىل مناذج .. من تلك النماذج ما وقع بني عمر وعثمان وعلي وأيب بن كعب ، كل 
د النبوي الشريف.. اختلف رجالن يف هذا املسجد.. إذا وطئ الرجل زوجته ومل ينزل هل عليه غسل هؤالء يف املسج

أم ال  فقال عثمان : ال غسل عليه، لقوله عليه الصالة والسالم: )إمنا املاء من املاء( وقال اآلخر: عليه غسل، فقال 
فى عليهم، فيقول علي : عالم تسألين وتسأل عمر لـعلي : ما تقول أنت اي علي يف هذه  مسألة يف كل البيوت وخت

غريي، وجبوارك أمهات املؤمنني رضي هللا تعاىل عنهن، إرسل إليهن فسلهن. فريسل عمر رضي هللا تعاىل عنه إىل أم 
سلمة رضي هللا تعاىل عنها، فتقول سلوا عائشة فإهنا أعلم بذلك مين. ويسألوهنا فتقول: كان صلى هللا عليه وسلم 

ك ويغتسل، وقالت: قال صلى هللا عليه وسلم: )إذا جلس بني شعبها مث جهدها فقد وجب الغسل(، يفعل ذل
وقالت: قال صلى هللا عليه وسلم: )إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل أنزل أو مل ينزل(. وجاء اخلرب إىل عمر 

كعب على رسلك اي أمري املؤمنني! كنا يف ابدئ   فقال: ال أمسح أحداً يقول: ال غسل، إال جعلته مثالً لغريه، فقال ابن
، مث ُعزِم علينا فيما بعد، يعين أن الذي قال: ال غسل عليه، أخذ مبا كان -نزول املين-األمر ال نغتسل إال من املاء 

ثاين. يف أول األمر، والذي قال: عليه الغسل، أخذ مبا كان يف آخر األمر، وصاحب املقالة األوىل مل يبلغه احلديث ال
وأيضاً: فقد جاء رجل إىل ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما وقال: اي ابن عباس ما يل أرى الناس اختلفوا يف حجة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مل حيج إال مرة واحدة، قال: وفيم ذلك اي بن أخي  قال: بعضهم يقول: أهلن يف 
نما ركب راحلته، وهناك من يقول: أهلن حينما صعد البيداء، وال مصاله قبل أن ينصرف، وهناك من يقول: أهلن حي

أدري من أين أهلن، قال: اي ابن أخي! أان أخربك. أما الذي قال إنه أهل يف مصاله فقد مسع هو ذلك ومل يسمعه 
نه أهلن غريه، وأما الذي قال إنه أهل حينما استقلت به راحلته فقد مسع ذلك ومل يسمع ما قبله، وأما الذي قال إ

حينما استوى على البيداء فقد مسع ذلك ومل يسمع ما قبله، وكٌل أخرب مبا مسع، والكل صادق. فهذه مسائل قد 
ختفى، ومما وقع لـعمر رضي هللا تعاىل عنه حينما ذهب إىل الشام، ويف طريقه بلغه أن الطاعون وقع ابلشام يف 

هللا عليه الصالة والسالم، أو يرجع عما كان يريد، عمواس، فوقف هل يدخل على الطاعون ومعه أصحاب رسول 
فاستشار الناس فاختلفوا عليه، يقول ابن عباس: قال يل عمر : ادع من كان هنا من املهاجرين، فجاءوا فسأهلم 

فاختلفوا عليه، فبعضهم يقول: ال تدخل، وبعضهم قال: توكل على هللا وادخل، فقال: انفضوا عين، ادع يل من كان 
األنصار، واختلفوا عليه أيضاً، وأخريًا قال: ادع يل مشيخة قريش، فجاءوا فلم خيتلف عليه واحد منهم،  هنا من

وقالوا: اي أمري املؤمنني جئت بوجوه القوم وخيار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معك، فال نرى أن تدخل 
ى ظهر. فلما مسع القوم املنادي ينادي، مسع عبد هبم على الطاعون ونرى أن ترجع، فنادى يف القوم: إين مصبح عل

الرمحن بن عوف ومل يكن حاضرًا تلك املشاورات، قال: ما األمر  فأخربوه مبا كان، فقال: عندي يف ذلك علم عن 
رسول هللا، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض 

م هبا فال خترجوا فراراً منه(، فكرب عمر رضي هللا تعاىل عنه ومحد هللا أنه وافق رأيه ما كان عليه رسول هللا صلى وأنت
هللا عليه وسلم. فإذًا جاءان حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجاءان خرب عن صحايب من أصحاب رسول 

حايب، وال يكون طعناً يف احلديث يضعفه، ولكن نقول: هذا هللا خيالف هذا احلديث، فال يكون ذلك طعناً يف الص
احلديث رواه صحايب آخر مسعه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا الصحايب اجلليل الذي مل يوافق ما جاء عن 

اء آراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يسمع هبذا احلديث، ولو مسع لكان أسبق الناس إليه. وعلى هذا حيرتم العلم
الصحابة والتابعني، ويلتمسون األعذار ملن مل تبلغه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وخنطو خطوة أخرى إىل 

األئمة األربعة، ونقول لطلبة العلم، ونؤكد عليهم أن يرجعوا ويقرءوا كتاب اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: )رفع املالم عن 



اب اخلالف وجعلها عشرة، ومنها أال يبلغه احلديث فيكون معذوراً، أو يبلغه األئمة األعالم(، حيث ذكر فيه أسب
ولكن مل يصح سنده عنده، وقد يصح عند غريه، وقد يبلغه ويصح سنده لكن يتعارض مع ما هو أقوى منه عنده، 

اليت تكون  وقد يبلغه ويصح سنده وال يتعارض عنده ولكن خيتلف يف فهمه مع اآلخرين. إذاً: كل هذا من األعذار
سبباً يف اختالف األئمة رمحهم هللا يف بعض املسائل، وليس ذلك عيباً، وليس ذلك نقصاً، وليس ذلك من ابب 

الفرقة فيما بينهم. وهذا معاذ رضي هللا تعاىل عنه وقد شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه أعرف األمة ابحلالل 
ؤاخذ بكل ما تكلم به، مع أن يف هذه القضية قرآانً يتلى: َما يـَْلِفُظ ِمْن وابحلرام، ومع ذلك ال يعلم أبن اإلنسان م

[، الرقيب العتيد حيصي عليه ما يقول ليحاسب مبقتضاه، ال أنه يكتب وال حماسبة! 18قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد ]ق:
ة وكبرية حىت يعمل حسابه.. إذًا: رقيب فالشخص العادي ال يفعل هذا.. صاحب الدكان أيخذ دفرتاً ويقيد كل صغري 

 وعتيد.. هذا كله يدل على أن كل ما يتلفظ به اإلنسان أنه يكتب، وال يكتب إال لالزم الفائدة وهو احملاسبة عليها.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قول النيب عليه الصالة والسالم: )ثكلتك أمك!( حنوه
 
 
 

وسلم: )ثكلتك أمك(: الثكل هو فقد الولد، كما جاء عن بعض األعراب  مث أنيت إىل جواب الرسول صلى هللا عليه
)ثكل أرأمها ولدًا(، وهي امرأة كان هلا ولدان أحدمها فارس شجاع جيد، واآلخر عادي ُمهَمل، فكان تعىن األم ابلولد 

النجيب مل يبق إال فلما قتل  -واملثل موجود يف كتب األدب-النجيب الفارس وهتمل الثاين، فُقِتل الولد النجيب 
ذاك املسكني الضعيف، صارت األم حتنو على هذا، فقالوا: هنيئاً لك أمك حتنو عليك، قال: ثكل أرأمها ولدًا. أي: 
ثكلها بولدها الذي ذهب هو الذي جعلها تعطف علي، وقبل هذا ما كانت تسأل عين. وهنا مسألة: من املعروف أن 

باابً وال لعاانً وال فاحشاً، فكيف يصدر منه يف حق معاذ قوله: )ثكلتك أمك( الرسول عليه الصالة والسالم مل يكن س
وهو الذي قال له: )وهللا إين ألحبك.. !(. يقول العلماء: تلك ألفاظ تقال وال يراد معناها، وإمنا هي عبارات جتري 

 عليه وسلم يف حجة على اللسان كضرب املثل، تعرب عن عدم الرضا، وقد جاء أبعد من هذا، فلما كان صلى هللا
فقالت له عائشة: إهنا حائض. فقال )عقرى حلقى  -وكانت نوبتها-الوداع، وبعد أن طاف ابلبيت سأل عن صفية 

يوم النحر. قالت: نعم قال: فانفري إذًا(. فهنا قوله  -طفت-أحابستنا هي  مث قال: أكنت أفضت  -لغة قريش-
إصابة مبصيبة، يقولون: عقر الدابة إذا ضرب عرقوهبا، والعاقر اليت ال صلى هللا عليه وسلم: )عقرى حلقى(، العقر: 

ولد هلا. وهل يدعو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على زوجة من زوجاته أن تكون عاقرًا ال تلد! هذا أكرب عيب يف 
هل الرسول يدعو على النساء. حلقى: يعين حالقة شعر رأسها، واملرأة ال حتلق الشعر إال يف أكرب املصائب، إذًا: 



زوجة من زوجاته هبذه األلفاظ  قال العلماء: إمنا هي كلمات جتري على األلسنة دون إرادة معناها. كالوالد أو الوالدة 
عندما جيري على لسانه ابلدعاء على ولده إذا غضب عليه وال يقصد ذلك. فهذه أشياء جتري على اللسان غري 

عظيم خطر املوقف، ألن هناك لو مل تكن طافت طواف اإلفاضة فإهنا ستحبسهم مرادة، وما هنا كذلك، لكنه يبني 
أسبوعاً حىت تطهر، والناس كلهم متجمعون ولن ينفر أحد قبل أن ينفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتحصل 

تك أمك اي مشقة على الناس. وهنا يستعظم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن هنمل حصائد األلسنة فقال: )ثكل
معاذ(. وهل يكب: إذا سقط الشخص على ظهره يقال له: استلقى على قفاه، وإذا سقط على وجهه يقال: انكب 
على وجهه، وهنا: )وهل يكب( استفهام، لكن من ابب االستنكار، ولذلك قال: )وهل يكب الناس على وجوههم 

شد من اإللقاء، أو قال: )على مناخرهم(، وليس يف النار(، ما قال يلقيهم، بل قال: يكبهم على وجوههم، ألنه أ
هناك تعارض، ألن املناخر من الوجوه، ولكن ذكر املناخر ألهنا موضع األنفة والكرب، ولذلك قال هللا تعاىل: َسَنِسُمُه 

 [ فجعل موضع األنفة واالستكبار أول ما يالمس األرض ليعرب عن مدى مهانة صاحبه.16َعَلى اخْلُْرُطوِم ]القلم:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 دخول اللسان يف أغلب املعاصي
 
 
 

قوله: )إال حصائد ألسنتهم( فيه تشبيه كلمات اللسان ابلزرع الذي ينبت، فليتأمل كل واحد ماذا زرع  ألنه البد 
غدًا أنه سيحصده، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر. يقول العلماء: أخطر حديث فيما يتعلق بنطق اللسان حديث 

هذا، مث أخذوا يفصلون.. بعض العلماء يقول: ال يوجد ذنب وال توجد معصية إال ومعها اللسان يتكلم، لكن معاذ 
قد توجد بعض املعاصي بدون اللسان. وقالوا: أعظم حصائد اللسان احملرمة الكذب والنميمة والغيبة، وأعظمها عند 

ُتُم الالَّ  [ ... ِإْن ِهَي ِإالَّ 20-19َت َواْلُعزَّى * َوَمَناَة الثَّالِثََة اأُلْخَرى ]النجم:هللا الشرك ابهلل، كمن دعا غري هللا، َأفـََرأَيـْ
ُتُموَها ]النجم: [، والذي مساها هو اللسان، فاختاذ الند هلل ومع هللا من حصائد األلسن، ومعها اعتقاد 23َأمْسَاٌء مَسَّيـْ

لب يعرب عنه اللسان. إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا جعل القلب، لكن اللسان هو الذي يعرب عنه.. إذاً: كل ما يف الق
اللسان على الفؤاد دلياًل وإن كان هذا يقوله علماء الكالم لقضية أخرى، لكن اللسان ترمجان اإلنسان. ويقول 
آخر: لسان الفىت نصف ونصف فؤاده فلم يبق إال صورة اللحم والدم فاإلنسان نصفان: نصف مع القلب يريد 

نصف الثاين مع اللسان الذي يعرب عما يريد القلب ويرغب فيه. ولذا األخبار يف هذا الباب طويلة جداً ويرغب، وال
وأمجعها ما جاء يف األحاديث أن كل يوم يصبح اإلنسان، أتيت اجلوارح وتقول للسان: اتق هللا فينا، ألن بك الصالح 

 وبك الفساد.



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 اابً استثناء إبليس لئال يكون كذ
 
 
 

اللسان يتكلم واجلوارح كلها تتحمل التبعة، ولذا جاء: )ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حىت 
يستقيم لسانه(. فاللسان والقلب مرتبطان، وإذا جئنا إىل قضية الكذب والصدق، جند أبن كل خملوقات هللا إال 

أيضاً يتحاشون الكذب، فمن ذلك ما كنا نسمع من والدان الشيخ األمني اإلنسان بل وذوو املروءة من بين اإلنسان 
رمحة هللا تعاىل علينا وعليه أنه كان يقول: إبليس يتحاشى الكذب حىت ال تؤخذ عليه غلطة، وذلك حينما قال: 

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي ]احلج [، فقالوا: حينما أقسم بعزة هللا ليغوينهم 40-39ر:فَِبِعزَِّتَك أَلُْغوِيـَنـَُّهْم َأمْجَِعنَي * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
ُهُم اْلُمْخَلِصنَي ]احلجر: [. قدمنا 40أمجعني، أدرك أبن بعض عباد هللا سيفلت منه، فاستثىن وقال: ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
سام: قسم أنت سابقاً أن حيىي أو زكراي لقي الشيطان، فقال: أخربين عن أقسام الناس وتصنيفهم عندك  قال: ثالثة أق

وإخوانك الرسل، يئسنا منهم، وعجزان عنهم. وقسم اسرتحنا منهم، ألهنم رهن اإلشارة حيثما نشري إليهم أيتوننا، وهم 
اجلهال وصفاهتم كذا وكذا. وقسم مل نيأس منهم ومل نطمع فيهم. قال: من هؤالء  قال: بقية الناس الذين حنتال عليهم 

عاصي، ونكدسها عليهم، ففي حلظة ينتبه الواحد منهم ويستغفر هللا فيغفر هللا له؛ فلم ويقعون يف الذنوب ويرتكبون امل
نيأس منهم ألننا نقدر عليهم، ومل نطمع فيهم ألهنم يستغفرون! إذًا: الشيطان مع جهده احرتز عن الكذب ابالستثناء 

 بني يدي هللا سبحانه.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 نظرة اجلاهلية إىل الكذب
 
 



 
حىت عند أهل اجلاهلية  -أيضاً -ن املعلوم أن أصحاب املروءات ال يرون الكذب من شيم الرجال، بل جند ذلك بل م

الذين كانوا على عبادة األواثن، وخري شاهد على ذلك قصة أيب سفيان حينما كان بني يدي هرقل. الرسول صلى هللا 
يصر الروم، فلما جاءه اخلطاب وقرأه وفيه: ُقْل اَي عليه وسلم كان قد أرسل بكتب إىل امللوك، وممن أرسل إليهم ق

َنُكْم ]آل عمران: نَـَنا َوبـَيـْ [إىل آخره، فقال لوزرائه: إذا جاء وفد من العرب 64َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
أي األمم ختتنت، قالوا: العرب، قال: فأخربوين، مع أنه كان عاملاً ابلنجوم، وقد رأى جنم نيب اخلتان قد ظهر، فقال: 

إذا جاء وفد من العرب فأخربوين، فلما جاء وفد أيب سفيان ومجاعة معه، قال: أنتم من العرب  قالوا: بلى. .. جئتم 
من احلجاز  قالوا: بلى أظهر فيكم من يقول إنه نيب  قالوا: بلى. قال: من أقرب الناس إليه نسباً فيكم  قالوا: أبو 

قال: ادن، واجلسوا أنتم من ورائه، إين سائله أسئلة، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. فقال: إين  سفيان .
سائلك عن هذا الذي ظهر عندكم، أكان أبوه ملكاً  قال: ال، قال: أكان يف قومه من يدعي النبوة  قال: ال. قال: 

ف كان القتال بينكم  قال: سجااًل؛ َترة لنا وَترة أجربتم عليه كذابً  قال: ال. قال: أقاتلتموه  قال: بلى. قال: كي
علينا. قال: أخربين عمن يدخل يف هذا الدين، أخيرج منه أحد بعد أن يدخل فيه  قال: ال، قال: أيكذب عليكم  
قال: ال. مث قال: سألتك: أكان يف آابئه ملك فقلت ال، فلو كان أبوه ملكاً لقلت يطلب ملك أبيه الضائع. مث 

كان يف قومه من يدعي النبوة فقلَت ال، ولو كان فيهم لقلت: يدعي ما ادعاه غريه. وسألتك: أحاربتموه، سألتك: أ
قلت: بلى واحلرب سجال، وهكذا شأن األنبياء مع األمم. وسألتك: أخيرج أحد ممن دخل يف دينه بعد أن دخل فيه 

، قلت ال. وسألتك: أيكذب، قلت: ال فقلَت ال، وهكذا بشاشة اإلميان إذا خالطت القلوب. وسألتك: أيغدر
يكذب. فإذا كان ال يكذب على الناس فلن يكذب على هللا. مث قال أبو سفيان: أال أخربك مبا تعلم أنه يكذب  

قال: وما هي  قال: ويزعم لنا أنه أتى مسجدكم هذا، ورجع إلينا يف ليلة واحدة، وحنن نضرب إليه أكباد اإلبل شهراً 
يف العودة. هذه اليت وجدها أبو سفيان. مث قال أبو سفيان بعد أن خرج من قصر امللك: وهللا ما يف اجمليء وشهرًا 

منعين الكذب عليه بني يدي هرقل إال أن يؤخذ عين الكذب. حينما قال: أال أخربك مبا تعلم أنه كَذب، وقال: لقد 
يل عند أيب سفيان على الكذب، وكان أخربان أنه أتى إىل مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع من ليلته، هذه أكرب دل

دهقان من دهاقنة بيت املسجد على رأس امللك، قال: نعم وقد علمت تلك الليلة، قال: وما علمك هبذه الليلة. 
أبو سفيان أييت ابلقصة من أجل أن يتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلكذب، وهللا أييت ابلدهقان ليصدق على 

ه جاء وصلى ورجع يف ليلة. فقال له امللك: وما علمك بذلك  قال: كنت ال أبيت ليلة حىت ما قال أبو سفيان أبن
أغلق أبواب املسجد، ويف تلك الليلة غلقت األبواب إال ابابً واحدًا، فعاجلته، فدعوت اخلدم واجتمعنا عليه فلم 

وا إليه فقالوا: إن اجلدار أو فدعوت النجاجرة فنظر  -هكذا يقول ابن كثري يف القصة-نستطع فدعوت النجاجرة، 
السجاف قد نزل على الباب، والليل مظلم وال نستطيع أن نفعل شيئاً، فدعه إىل الصباح لنرى من أين ُأيت ونصلحه، 
فرتكته على ما هو عليه، ومن الغد يف الصباح ابدرت إىل الباب فإذا به كالعادة يقفل ويفتح، ونظرت إىل صخرة عند 

روقة وهبا أثر دابة، فعلمت أن هذا ال يكون إال لنيب! والذي يهمنا أن أاب سفيان وهو ال زال على الباب فإذا هبا خم
يعين أحب ما يكون إليه أن يكذب رسول هللا عند هرقل يقول: ما منعين -الشرك عدوًا لإلسالم، يقول: ما كذبت 

 بعد ذلك. فكيف به بعد إسالمه، أن أكذب على رسول هللا إال خشية أن تؤخذ علي كذبة، فال يصدقين يف خرب
وهكذا ُيسأل صلى هللا عليه وسلم: أيسرق املسلم  فيقول: نعم.. أيفعل.. أيفعل.. حىت إذا سئل: أيكذب  فقال: 



ال. سبحان هللا، واحلديث اآلخر: )وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذاابً.. وإن الرجل 
 ب عند هللا صديقاً(.ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكت

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 بشاعة تصوير الكتاب والسنة للغيبة
 
 
 

ُكَل حَلَْم وأتيت قضية الغيبة والنميمة، واآلاثر الكبرية فيها، يقول تعاىل: َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أيَْ 
ًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتَـُّقوا اَّللََّ  [. يشبه القرآن الكرمي املغتاب بشخص ذهب إىل املقربة ونبش القرب 12 ]احلجرات:َأِخيِه َميـْ

وأخرج امليت واهنال عليه أيكل من حلمه، وهذه صورة فظيعة، واي لفظاعتها! وصورة قريبة من تلك الصورة حكاها 
ة عن شخص غائب، مث النيب صلى هللا عليه وسلم عندما )كان ميشي مع مجاعة من الصحابة، فتكلم شخص بكلم

مر صلى هللا عليه وسلم جبيفة محار شائل، فقال: أين املتكلم بكلمة كذا  قالوا: هذا هو، قال: انزل فكل من هذه 
اجليفة، قال: يغفر هللا يل ولك، ومن أيكل من هذه  قال: للكلمة اليت قلتها أشد جيفة من هذه(. انظر التشبيه 

لصالة والسالم كالم ذلك الرجل سكت عنه، لكن ملا رأى تلك اجليفة تكلم العملي، نالحظ أنه ملا مسع عليه ا
ًتا ]احلجرات: [ فجعله كمن أيكل من حلم أخيه ميتاً؛ ألن 12تصديقاً لكتاب هللا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أيَُْكَل حَلَْم َأِخيِه َميـْ

، أو أن تناله أببسط مكروه، فكيف أبكله األخوة تقتضي احلفاظ عليه، واألخوة متنع من أن تعضه ابلفم وهو حي
 -عياذًا ابهلل-ميتاً  بل لو كان حياً وبينك وبينه عداوة وقد مات، فلن يبقى للعداوة أثر بعد املوت. وأما النميمة 

فتوقع بني القوم فتناً، والفتنة أكرب من القتل، فقد تقع بني القبائل حروب أتيت على األخضر واليابس بسببها، وقد 
ء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )وإن العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي هلا اباًل يهوي هبا يف جا

 جهنم(.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 



 صور ومناذج من مزح الصحابة
 
 
 

ة ويف املزح قد يبحث الشخص عن كلمة سواء كانت حقاً أم ابطاًل ليضحك القوم، أما لو كانت طرفة أدبية، أو نكت
لطيفة، أو كان فيها توجيه، فال مانع منها، وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ميزح مع أصحابه وال يقول إال حقاً. 
والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم كانوا أيضاً ميزحون، ومما يروى أن أعرابياً جاء على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم 

الصحابة وقالوا: اي نعيمان!! حنن منذ فرتة من الزمن ما أكلنا اللحم،  وأانخ راحلته عند ابب املسجد، وجاء بعض
قال: فماذا تريدون أن أفعل  قالوا: احنر لرجل ضيف عند رسول هللا، وسيعطيه الرسول بدالً عنها من إبل الصدقة، 

لم فلم جيد انقته، فأخرب وتكاثروا عليه حىت حنرها، وتقامسوا حلمها، وخرج الرجل من عند رسول هللا صلى هللا عليه وس
النيب عليه الصالة والسالم بذلك، فسأل النيب أصحابه عنها، فأخربوه أبن نعيمان ذحبها وفرق حلمها، فدعاه وقال 
له: ما الذي محلك على هذا  قال: الذين دلوك علي هم الذين حرضوين، فضحك صلى هللا عليه وسلم وأعطى 

إن هذا من ابب إجازة التسلط على أموال الناس، ال، فالصحابة مل يفعلوا ذلك  األعرايب مثن انقته من عنده. ال نقول
إال مبقصد حسن، وحبسن ظن يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خبالف ما إذا كان عن تعد، كما فعل غلمان عندما 

ن حاطب، فلما سئلوا أخذوا انقة لرجل من األعراب، فذحبوها وأكلوها، فلما خرج، قال: من فعل هذا  قالوا غلما
عن علة ذلك، قالوا: كنا جائعني، فُغرم سيدهم قيمة الناقة مثلني، وألزم ابلنفقة اليت تكفي لغلمانه فال جيوعون 

فيعتدوا على أموال الناس. ففرق بني هذا الذي جاء عن تقصري، وذاك الذي عن حسن قصد أو عن رغبة فيما عند 
أمثلة ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا ظاهر من زوجاته شهرًا، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ومن 

عمر يف العالية وجاء زميله الذي كان يقامسه األايم، فقد عمر بن اخلطاب وجاره هلما بستان يف العالية، وال يستطيعان 
أن جيلسا معاً ويرتكا املسجد، أن ينزال معاً إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسماع األحاديث، وال يستطيعان 

فتناواب، فيجلس هذا يف البستان وينزل هذا يسمع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحني أييت يف الليل يسمِنعه ما 
مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وغدًا ينزل اآلخر، وهكذا يتناوابن. فيوم جلس عمر ونزل صاحبه، فلما 

يح عمر ! قال: ماذا حصل، هل داهم األعراب املدينة  قال: ال، ولكن طلق رسول هللا زوجاته. عاد إليه قال: اي و 
فنزل عمر وبدأ بـحفصة بنته، فقال هلا: ما ابلك طلقك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالت: مل يطلقين، فقال هلا: 

لنفقة. فطعنها عمر يف خاصرهتا، وقال هلا: فأين هو  قالت: هو يف العلية. قال: فماذا حصل  قالت: نساؤه طلبنه ا
أغرك أن جارتك أوضأ منك وجهاً، وأحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مث قال: وهللا ألصعدن إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وألضحكنه. فلما صعد قال: السالم عليك اي رسول هللا! فرد عليه السالم. فسأله: هل طلقت 

يعين: زوجة -سول هللا ! قال: ال. ولكنهن يطلبنين النفقة. قال: وهللا اي رسول هللا! لو رأيت بنت فالن أزواجك اي ر 
وهي تقول وتقول إىل أن ذكر أشياء ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وقال: ما جئت هنا إال من  -عمر 

ار اليت تضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه طلباهتن كذا وكذا. فـعمر رضي هللا تعاىل عنه تعمد أن أييت ابألخب
علم أنه غضبان من زوجاته. وقد جاء عن عمر أنه لقي رجالً فقال الرجل: اي أمري املؤمنني! أريد أن أطلق زوجيت. 

أين قال: ومل، قال: ال أحبها، فزجره وقال: ثكلتك أمك، وهل كل البيوت تبىن على احملبة، أين الوفاء وأين املروءة و 
مكارم األخالق، وأين وأين.. حىت رجع الرجل. ومرة أخرى أييت إنسان إىل بيت عمر، مث يرجع من اببه، فيعرف خربه 



عمر ، فيسأله عن سبب عودته من اببه، فيقول: وهللا اي أمري املؤمنني لقد جئت أشتكي زوجيت إليك، وكثرة نزاعها 
ك ترفع صوهتا عليك، فقلت: إذا كان هذا أمري املؤمنني يصرب معي، فلما وصلت إىل ابب بيتك فإذا يب أمسع زوج

على زوجه، فلماذا ال أصرب أان كذلك. فقال له عمر : وكيف ال أصرب عليها وهي أم ولدي، وفراشي، وحافظة مايل، 
وطاهية طعامي، ومنظفة ثيايب. فهذا هو عمر رضي هللا عنه الذي جاء يقول إن زوجيت تقول وتقول، حىت ضحك 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذًا: الكلمة اليت يقوهلا اإلنسان ال يريد إال أن يضحك القوم دومنا غاية وراء ذلك، رس
هذا هو العبث، أما إذا كان إلصالح ذات البني أو لتفريج هم إنسان، كأن جتد إنساانً خينقه الغضب، وحتتبس العربة 

سرِني عنه كل الذي يعانيه، فتكون هذه أعظم صدقة منك عليه؛ يف عينه، ومع كلمات هادئة أو كلمات لطيفة، ت
فهذا ال أبس به. وأعظم ما يكون من ذلك: عندما يتكلم اإلنسان يف العلماء، وال يلقي لذلك اباًل، بل قد يكون عن 
 قصد وتدبري. وكم جاءت األحاديث أن شر الناس رجل خبب زوجة على زوجها، أو عبدًا على سيده، وما ذلك إال

جاذابً -ابللسان أو ابلكالم. ويذكرون أن عمر رضي هللا تعاىل عنه دخل على أيب بكر فإذا به ممسك طرف لسانه 
وهو يقول: تب إىل هللا أوردتين املهالك! قال: مه اي خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: لواله  -له

نه عملياً كما يقولون، فكيف يكون ابآلخرين  ويف قوله اسرتحت. فإذا كان الصديق رضي هللا تعاىل عنه حياسب لسا
على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم(،  -أو قال:-صلى هللا عليه وسلم: )وهل يكب الناس يف النار على وجوههم 

جعل صلى هللا عليه وسلم فيه أعمال اللسان زرعاً، والزرع ال بد له من حصاد، فمن يزرع الشوك ال حيصد إال 
لى هذا يكون التشبيه من حيث العمل ومن حيث النتيجة، وكما ذكر صلى هللا عليه وسلم يف ليلة الشوك، وع

اإلسراء واملعراج مما رآه عند قوم حيرثون ويبذرون فيطلع وحيصدون يف يومهم مث يعود النبات مرة أخرى، وكلما 
صاد زرعهم. وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم حصدوا طلع النبات، وذكر أن هذا هو اجلهاد يف سبيل هللا، وأنه مثرة أو ح

مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأن جينبنا وإايكم زالت اللسان، وما الغمز وال اللمز وال اهلمز وال االستهزاء وال السخرية وال 
راء الكذب وال الغيبة وال النميمة وال الفتنة إال من حصائد اللسان. وبعض العلماء يقول: واعجبا! اللسان حمبوس و 

أربعة جدران، ومع هذا ينفذ منها، أنت تطبق عليه الفكان أبسناهنما، والشفتان بطرفيهما، ومع ذلك يفلت منهما 
وأييت ابلكلمات اليت ال تليق. ويقولون: كل سهام ميكن تداركها إال سهم اللسان، فإذا نفذت الكلمة من الشفتني مل 

إايكم شر ألسنتنا، وأن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه. وخري ما خنتم به تستطع أن تسرتدها. نسأل هللا تعاىل أن يقينا و 
هذا املوضوع قوله صلى هللا عليه وسلم: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت(، اي لسان! قل 

وإال فاصمت لتسلم.. خريًا فتغنم أو اصمت فتسلم.. ألنك بني أحد أمرين إن كنت متكلماً فال تتلكم إال لتغنم، 
 وهللا تعاىل أعلم.

 
 
 

 [1احلديث الثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها(



 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: ] عن أيب 
بن انشر رضي هللا تعاىل عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هللا تعاىل فرض فرائض ثعلبة اخلشين جرثوم 

فال تضيعوها، وحد حدودًا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال 
ء احلديث من أمجع األحاديث ألحكام تبحثوا عنها( حديث حسن رواه الدارقطين وغريه [. هذا احلديث يعتربه علما

· ونواٍه. · وحدود. · فرائض. · الشريعة؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قسم أحكام الشريعة كلها إىل: 
ومباحات. وال يوجد حكم يف الشرع إال وهو داخل حتت قسم من هذه األقسام، ولذا يقولون: هو أمجع حديث 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية. ......
 
 
 

 تعريف الفرض لغة
 
 
 

قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا فرض(: الفرض يف اللغة: القطع، ولو جئت إىل فقه اللغة لوجدت التقارب بني 
القرض ابلقاف، والفرض ابلفاء، فالفرض: القطع، والقرض تقول: قرض الفأر الثوب مبعىن: أكله وقطعه، وقرض 

الُلبث أو طول احلركة، ومنه: الفرائض )املواريث( فلكل شخص حصة من الرتكة احلبل احلجر: إذا حزَّ فيه من طول 
مقطوعة من رأس املال، وهكذا قالوا: الفرض هو احلد والقطع والتحديد. ويقول الفقهاء فيما اصطلحوا عليه يف 

هو اثبت، فبينهما أصول الفقه: الفرض والواجب مرتادفان إال يف احلج. والواجب لغة الثابت، فكل ما فرضه هللا ف
ارتباط، ولذا قالوا: مها مرتادفان، ومن استدالهلم على أن الواجب: الثابت قول الشاعر: أطاعت بنو بكر أمريًا هناهم 
عن السلم حىت كان أول واجب واجب، مبعىن: ساقط واثبت. وقال يف اآلية الكرمية عن الُبدن: فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها 

 بل والبدن تنحر قائمة، فإذا حنرت سقطت على جنبها، وثبتت يف مكاهنا فال تربحه.[؛ ألن اإل36]احلج:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 تعريف الفرض عند الفقهاء



 
 
 

يقول الفقهاء: الفرض والواجب مرتادفان يف مجيع العبادات إال يف احلج؛ ألن الفرض والواجب سواء، فهما ركنان يف 
فيه الفرض والواجب والركن والواجب. والركن: جزء املاهية، وليس شرطاً يف  العبادة وال تصح إال هبما. واحلج

صحتها؛ ولكن جزء منها. وفرق بني الركن والشرط، والصالة فيها ركوع وسجود وقراءة، وهذه الصالة ال تصح إال 
املسجد، وكذلك  بطهارة وابستقبال القبلة؛ ولكن الطهارة عمل خارج عن عملية الصالة، تتطهر يف بيتك وتصلي يف

استقبال القبلة؛ فاستقبال اجلهة خارج عن ماهية الصالة، مث تكبري وقراءة وركوع وسجود وسالم. فالركن جزء املاهية، 
فيقولون: الركن والفرض والواجب كله سواء إال يف احلج، فالركن يف احلج: ما ال يتم احلج إال به، وإذا فات فال حج، 

. ومثلوا هلذا ابلوقوف بعرفة فهو ركن يف احلج، وكذا الطواف ابلبيت، والسعي بني الصفا والواجب يف احلج جُيرب بدم
واملروة واجب، ورمي اجلمار واجب لو تركه جُيرب بدم، واحلج صحيح، وطواف الوداع جُيرب بدم واحلج صحيح؛ ألنه 

أو نسياانً أو عمدًا، من فاته واجب، خالفاً لـمالك . إذاً: احلج فيه أعمال يفوت إن تركت، سواء كانت خطًأ 
الوقوف بعرفات فال حج له؛ حلديث: )احلج عرفة( ، ويبقى إبحرامه، وأييت الكعبة ويطوف ويتحلل بعمرة، وعليه 

احلج من عاٍم قابل، وإذا أخر طواف اإلفاضة مل يتم حجه إىل أن يطوف ابلبيت؛ لذا قالوا: الفرض والواجب يف مجيع 
 حلج.العبادات سواء ما عدا ا

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 الفرض والواجب عند أيب حنيفة
 
 
 

عند اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا اصطالح يف الفرض والواجب، فالفرض: ما ثبت بدليل قطعي من كتاب هللا، 
 والواجب: ما ثبت بطريق اآلحاد من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فمثالً: عنده زكاة املال: فرض، بينما زكاة

يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [، 103الفطر واجب؛ ألن زكاة املال جاءت بكتاب هللا: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِن
[ ، واملقصود هنا زكاة املال، سواًء كانت من احلبوب والثمار أو من 55ويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة ]املائدة:

فضة أو عروض التجارة أو هبيمة األنعام؛ لكن صدقة الفطر إمنا جاءت ابلسنة عن رسول هللا صلى هللا الذهب وال
عليه وسلم. وكذلك الصلوات اخلمس فروض، أما الوتر فهو عنده واجب؛ ألنه ثبت بسنة اآلحاد، واجلمهور 

وجوب، لكن ليس كالفرض، وهو يعادل يقولون: الوتر سنة؛ لكن ملا كثرت فيه األحاديث ارتقى عند أيب حنيفة إىل ال



السنة املؤكدة عند اجلمهور. قوله عليه الصالة والسالم : )إن هللا تعاىل فرض فرائض(، اجلمهور على أن هذه 
الفروض هي: أركان اإلسالم، وما أوجب هللا العمل به، فال شك أن الصالة واجبة، والطهارة هلا واجبة، إذ هي فرض 

ا، والزكاة واجبة يف مجيع أصناف األموال الزكوية، والصوم واجب، واحلج واجلهاد واجب ال تصح الصالة إال هب
بشروط، وهكذا كل ما أمر هللا أن يُفعل، ورتب على تركه عقوبة، فهو فرض أو واجب، وكالمها مبعىن واحد عند 

 اجلمهور.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 معىن قوله: )فال تضيعوها(
 
 
 

إما برتكها · م: )فال تضيعوها( كأنه يقول: ال تضيعوا الصالة؛ ولكن مب تضيَّع  أبحد أمرين: قال عليه الصالة والسال
وإما إبتيانه إايها بغري خشوع وال خضوع وال أتمل فيها وال .. وال .. إىل آخره،  · حىت خيرج الوقت، وهذا تضييع هلا. 

وة صعدت إىل السماء، وهلا رائحة زكية، كلما كما جاء يف احلديث: )إن العبد إذا صلى الصالة خبشوع وخضوع وتال
مرت بسماء قالت مالئكتها: ما هذا  قالوا: صالة فالن، فأخذت تصلي عليه وتدعو له إىل أن تصل إىل عرش 

الرمحن، وإذا صلى الصالة وضيعها؛ أتيت فتطرق السماء فال تُفتح هلا أبواب السماء، وتُلف كما يُلف الثوب اخلَِلق، 
إىل وجهه، وتقول: ضيعك هللا كما ضيعتين(، والتضييع: التفويت، كما قال عمر رضي هللا تعاىل عنه حينما ويرمى هبا 

محل رجاًل على فرس له يف سبيل هللا، ونعلم أن عمر لن يقتين فرساً إال فرساً يتجاوب مع شجاعة عمر ومع قتاله، 
، وأخذه هبًة من عمر مل يستطع أن يؤدي واجب فلما محل على هذا الفرس اجليد األصيل الرحل الذي محله عليه

هذا الفرس؛ ألن الفرس قد يكلف أكثر من الولد: يف طعامه ونظافته وترويضه وأداء واجبه.. إىل آخره، قال عمر : ) 
فرأيت الذي أخذه قد ضيعه (، أبي شيء  بعدم أداء واجبه، وإمهال حقه. إذاً: اإلمهال تضييع، والصالة تضيَّع إما 

ها حىت خيرج وقتها، أو أبدائها يف آخر الوقت كما جاء يف بعض الرواايت: )ينظر إىل الشمس حىت إذا ما برتك
اصفرَّت قام ونقرها نقر الغراب( ، وإما أن يصليها فرادى يف أول وقتها، ويرتك اجلماعة وهو يستطيع أن حيضرها، أو 

ْيٌل ِلْلُمَصلِننَي * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم َساُهوَن يصلي مجاعة وقلبه مشغول، ولذا قال يف اآلية الكرمية: فـَوَ 
[، يقول بعض السلف: احلمد هلل الذي قال: َعْن َصالهِتِْم  ومل يقل: يف صالهتم؛ ألنه قلَّ أن يسلم 5-4]املاعون:

ص، واإلنسان ال مسلم من أن يسهو يف صالته بنوع ما؛ ولذا شرع هللا سجود السهو تداركاً ملا عسى أن يقع من نق
يسلم وليس معصوماً من السهو، ولكن فرق بني أن يدخل يف الصالة ويكرب، مث يذهب حيسب حساب البيع 

 والشراء، ومكسب وربح، ورواح وجميء، إىل آخره!



 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 وجوب حفظ الفرائض وعدم تضييعها
 
 
 

 يف اليوم والليلة، فمن حفظها وحافظ عليها الفرائض جيب أن حتفظ، جاء يف احلديث: )مخس صلوات كتبهن هللا
...(، )حفظها(: أي: بواجباهتا، و)حافظ عليها( أي: أداها يف وقتها. وجاء يف احلديث: )أي العمل أفضل اي رسول 

مث  هللا ! قال: إميان ابهلل، قال: مث ماذا  قال: الصالة يف أول وقتها(. وجاء سائل آخر فقال له: )... إميان ابهلل، قال:
ماذا  قال: جهاد يف سبيل هللا(. وجاء اثلث فقال له: )إميان ابهلل، قال: مث ماذا  قال: بر الوالدين(. وقد أشران سابقاً 
أبن املفيت جيب عليه أن ينظر إىل شخصية املستفيت، وما الذي يصلح له  وهل كانت هذه األسئلة يف أوقات خمتلفة  

اد يف سبيل هللا(، وحينما مل يكن هناك جهاد بل سلم قال: )الصالة يف أول فحينما كانوا يف حالة جهاد قال: )جه
وقتها(، ومل يكن هلؤالء أحد من األبوين، وعندما جاء السائل وله أبوان، وعلم أنه مقصر يف حقهما قال: )بر 

وتقول له: اجلندية؛ الوالدين(، فأعطى كل سائل ما يناسبه. مثلما أيتيك إنسان ويسأل: أي العمل أفضل  فتتأمل فيه 
ألنك جتد فيه نشاطاً وطموحاً، وهناك إنسان جتد فيه اهلدوء فتقول له: البيع والشراء خري لك، وجتد إنساانً آخر 

فتقول له: العمل يف الدائرة الفالنية يناسبك. وكثري من اجلامعات هلا برامج، وهلا اختيار لبعض األشخاص، وقد كان 
يصنف الفوج الذي سيتخرج من كلية الشريعة أو كلية اللغة قبل أن يتخرجوا؛  -فر هللا لهيغ-الشيخ حممد بن إبراهيم 

على أساس ما يرى فيه من مالمح، وما يصلح له إما لتدريس أو لقضاء أو لتفتيش أو لعمل إداري. ومما جاء عنه 
جعل قرين اإلميان ابهلل الصالة صلى هللا عليه وسلم يف األفضلية حديث : )أي العمل أفضل  قال: إميان ابهلل( مث 

على أول وقتها، بل إن هللا مسى الصالة إمياانً، فلما حتولت القبلة وأسف بعض الناس عمن مات ومل يصلِن إىل الكعبة، 
ى [، اإلميان موجود؛ لكن مس143وقالوا: ما يكون حال هؤالء  أنزل هللا : َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ]البقرة:

: )رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة(، فإذا ضيع العمود أو كان هزياًل ال حيمل البيت، -الصالة إمياانً. حديث 
وإن ضيعته ولو كان قوايً ما بنيت بيتاً، وإن جئت بعود هزيل كان ال قيمة له، وجاء يف احلديث : )كم من مصلِن ليس 

من صيامه إال اجلوع والعطش(. وروي حديث أن امرأتني استأذنتا يف له من صالته إال التعب، وكم من صائم ليس له 
احلر أن تفِطرا يف غري رمضان، فقال: )تعالَيا، وأييت بقدح لألوىل، فإذا هبا تقيء دماً وحلماً عبيطاً إىل نصف القدح، مث 

يه الصالة والسالم: )من مل الثانية تكمله، فقال: تصومان عن احلالل واحلرام وتفطران على حلوم الناس !(، وقال عل
 يدع قول الزور والعمل به؛ فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(.

 



 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 عالج الوساوس يف الصالة
 
 
 

حظ اإلنسان من صالته ما عقل، وكثري من الناس يشتكي مما يعرتيه من الوسوسة يف الصالة وشرود الذهن، فما 
ذه أمور تغلب على اإلنسان؛ ولكن كما ذكر العلماء: أكرب ما يعينك على نفسك يف عالجه  حنن وأنتم سواء، ه

صالتك: أن تتمعن وتستحضر معاين ما تقرأ، وُتسمع نفسك، ال أن مترر القراءة على ذهنك كالتذكار أو كأحالم 
السرتة يف الصالة من اليقظة، وجتهر ابلقراءة بقدر ما تسمع نفسك فقط، لكي تشغل ذهنك مبا تسمع. قالوا: اختاذ 

أسبابه، فتحجز النظر من أن يطيش أمامك، فإذا كنت قائماً فنظرك يف حدود السرتة، إذا ركعت كان نظرك يف 
منتصف املسافة ما بني السرتة وأطراف أصابع القدمني، فإذا سجدت كان نظرك يف أرنبة أنفك من اجلانبني، فإذا 

هكذا حاسة النظر تكون حمصورة. أما من حيث حركات الصالة جلست للتشهد كان نظرك يف حدود السرتة، و 
واهليئات فإنك إذا بدأت بـ)هللا أكرب( ورفعت يديك كأنك تركت كل شاغل دنيوي وراء ظهرك، واستدرت بقلبك 

أبن  ووجهك إىل القبلة، مث قرأت واستمعت، فإذا انتهيت من ركن القراءة وتريد أن تنتقل إىل ركن الركوع ينبِنه الفقهاء
التكبرية اليت أتيت عند االنتقال ال أتِت هبا قطعاً إمنا ائت هبا مدًا لتشغل فراغ انتقالك، فأنت قائم ال تقل: هللا أكرب 
وتركع، ال. بل قل: هللا أكرب تبدأ يف لفظ اجلاللة وتنتهي ابلتكبري عند استوائك راكعاً، فتكون يف حركة االحناء إىل 

 أكرب(، فإذا استقر الظهر راكعاً اشتغلت ابلتسبيح ثالاثً، فإذا أردت الرفع من الركوع الركوع مشتغاًل بلفظة )هللا
قلَت: مسع هللا ملن محده، وتستغرق حركة االعتدال يف هذا الذكر، فال يبقى حينها وقت للوسوسة، وهكذا إذا هويت 

ضها هللا على املسلم مخس صلوات يف اليوم إىل السجود شغلت حركة اهلُِويِن بقولك: هللا أكرب. أهم الفروض اليت افرت 
وإما ابلتشاغل عن أدائها · إما بتأخريها عن وقتها. · والليلة، قال صلى هللا عليه وسلم: )فال تضيعوها(، أبي شيء  

وعدم إعطائها حقها. ولكي يساعد اإلنسان نفسه بنفسه انظروا إىل مساحة الشرع وإىل التنبيهات اللطيفة: فعندما 
 مزرعتك، يف مصنعك أو مكتبك أو أي عمل كان، فبغتًة تسمع املنادي: هللا أكرب، ومهما كنت يف أي عمل تكون يف

فال ترتكوه وهتملوه -سُتصغي إىل قوله: )هللا أكرب(، وقد قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إذا مسعتم املؤذن 
دي الناس من أجل حضور الصالة، فلماذا حنن نردد فقولوا مثل ما يقول(، فإذا كان هو ينا -وتصكوا آذاانكم

خلفه ! من أجل أن نتفاعل، فهو يف األعلى فوق املنارة وأبعلى صوته، واآلن وضعوا مايكروفوانت، حىت يبلغ أبعد 
ما يكون. وحينما تقول مثل ما يقول املؤذن تكون يف شبه فرتة انتقال، انتقال من عملك وأنت مفرغ جهدك كله، 

إحساسك كله، مستغرق فيما كنت فيه، فإذا بدأت تقول وأنت يف عملك: )هللا أكرب، هللا أكرب(، انشغل وشعورك و 
الذهن بتكبري هللا، وجتاوب القلب مع املنادي، فلما يصل إىل )حي على الصالة( تقول: نعم، اآلن جيب أن أترك 



يف العمل، و)هللا أكرب، هللا أكرب( تقول: العمل، و)حي على الفالح( تقول: إي وهللا! الصالة هي الفالح، وليس 
وِن نعم، هللا أكرب من كل عمل، و)ال إله إال هللا( تقول: هي اليت من أجلها خلقنا، َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبدُ 

الزراعة، وإن كنت [. فيُدك ترتك ما فيها، إن كنت كاتباً تركت القلم، وإن كنت مزارعاً تركت آلة 56]الذارايت:
صانعاً تركت آلة الصناعة، وأجبت املنادي، فذهبت تتوضأ، واستعملت املاء، ألي شيء  هل أنت حرَّان تريد أن 
تتربد  هل أنت متسخ تريد أن تتنظنف ! ال، إمنا جتيب )حي على الصالة(.. )حي على الفالح( وأنت على أحسن 

يف الداخل، وأنت يف تلك اللحظات مسعت النداء واستجبت إليه  حالة، فهي نظافة يف الظاهر، وتنبيه للنظافة
ومجعت شعورك وتوضأت وخطوت خطاك إىل املسجد. جاء يف احلديث : )إذا توضأ اإلنسان فغسل يديه، تناثرت 
ذنوب كفيه مع آخر قطر املاء، وإذا متضمض تناثرت ذنوب فيه، وإذا غسل وجهه تناثرت ذنوبه مع آخر قطر املاء، 

غسل قدميه تناثرت ذنوب القدمني، وكان له مبمشاه إىل الصالة بكل خطوة حسنة، ومُيحى عنه بكل خطوة  وإذا
سيئة أو خطيئة، ويرفع له هبا درجة، وكانت صالته له انفلًة( يعين: صالتك زايدة خري لك عن هذه احلسنات. 

إمنا هو عملية حتضري للذهن وللقلب، ومجع  فاستحضر من أول حلظة أن قوله: )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول(
للشعور، فإذا جئت ووقفت يف الصف وقلت: )هللا أكرب(، فحينها فعالً دخلت على ربك، يقول احلسن رضي هللا 

تعاىل عنه: ) إذا أردت أن تدخل على هللا بال استئذان وتكلمه بال ترمجان؛ فأسبغ الوضوء، مث ائت املسجد واستقبل 
لصالة (. َمن استأذنت وأنت داخل من الباب  ما استأذنَت أحدًا، فالباب مفتوح، يف بـُُيوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأْن القبلة وكرب ل

[، مث تدعو أبي لغة كانت، وحنن نرى هذا خاصًة يف احلرمني، مجيع األلسنة 36تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ]النور:
بلغته دون أن حيتاج إىل ترمجان بينه وبني هللا، َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن واللغات تقف يف صف واحد، وكل يسأل ربه 

[. من انحية أخرى: 186بقرة:فَِإيننِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُـْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن ]ال
ل فريضة سنة، رمبا وفقك هللا واستيقظت من النوم مبكرًا قليالً، ومسعت األذان وأجبت انظروا إىل النوافل، فقبل ك

وتوضأت وجئت وفيك نوع من الكسل، فصليت سنة الصبح، مث أقيمت الصالة وصليت الفجر. فحينما أتيت على 
هتيئة؛ فكأنك قمت بني  تلك التهيئة أو التعبئة اليت عبأتك إايها كلمات األذان، مث جئت وصليت ركعتني كمقدمة أو

يدي هللا بركعتني زايدة يف التهيئة، وليسمح يل اجلماعة الرايضيون الذين يقولون: قبل أن يدخل الرايضي امللعب 
يسخن؛ ألن أعضاءه وعضالته جامدة، فيأيت ببعض احلركات اآللية العضلية حىت ال يصاب بشد عضلي، مث يدخل 

نقول: املسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة هتيئًة لقيامه بني يدي هللا وهو يف أكمل إىل امليدان أو امللعب وهو متهيئ. ف
ما يكون استحضاراً، وهذه زايدة حتضري، ومسِنها ما شئت؛ ألهنا تعطيك زايدة تنبُّه ويقظة ورغبة فيما عند هللا. فإذا 

-سنة كان التهيؤ أكمل، وكل فريضة دخلت يف الفريضة عفوايً رمبا حتتاج إىل شيء من التحضري؛ لكن إذا صليت ال
قبلها انفلة، فهذا الفجر له ركعتان قبلية، وتلك الظهر هلا ركعتان أو أربع قبلية، وتلك العصر قبلها  -كما أشران

أربع، واملغرب كانوا يصلون قبلها ركعتني، يقول الراوي: )حىت إن الغريب إذا دخل املسجد رأى الناس قد ابدروا إىل 
ن أن الناس قد صلوا املغرب(، وجاء يف احلديث: )صلوا قبل املغرب، صلوا قبل املغرب، صلوا قبل السواري فيظ

املغرب، وقال يف الثالثة: ملن شاء( ؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة الزمة، وقال : )بني كل أذانني صالة(، واملغرب  
 انفلة، وبعدها انفلة. كغريه له أذاانن، ومها: األذان واإلقامة. وهكذا قبل صالة العشاء

 
 
 



 أعلى الصفحة
 
 
 

 حرص الشيطان على إفساد صالة املسلم
 
 
 

أن تلك التقدمات من األذان والوضوء وجتاوبك مع املؤذن يف كلمات األذان هتيئة للدخول يف الصالة؛ مث أيتيك 
حنيفة رمحه هللا، فقد كان  الشيطان، ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا لشيء قد نسيته، وأظنكم تعلمون قصة اإلمام أيب

جالساً يف املسجد فإذا برجل يقول: اي إمام! لقد دفنت ماالً يل ونسيته، فكيف أحصل عليه  قال: إذا انتصف الليل 
َثْن نفسك فيها بشيء، فإذا فرغت من الصالة فستعرف أين  فقم وتوضأ وأسبغ الوضوء وصلِن ركعتني هلل وال حتدِن

: جزاك هللا خريًا! لقد وجدت املال. فقال أصحاب أيب حنيفة : ما عالقة صالته يف الليل املال  فمن الغد جاء وقال
[ فالشيطان هو الذي أنساه، فإذا جاء ليصلي 63ابملال الذي كان قد دفنه ! َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن ]الكهف:

جه هللا، فهذه حترق الشيطان، وال يستطيع أن تلك الصالة خبشوع وخضوع وعدم حمادثة نفسه فيها بشيء خالصًة لو 
يصرب عليها، فيشغله فيها أبن يذكره موضع املال. وقالوا للرجل: كيف عرفت مكان املال  قال: فعلُت كما قال يل 
اإلمام، وحرصت أالَّ أحدث نفسي فيها بشيء، فإذا يب حينما جلست للتشهد أمسع من يقول يل: املال كان يف احملل 

فعجَّلت ابلتشهد، وذهبت إىل املال فوجدته. ونقول: ستجيئكم صالة العشاء، وحينما تسمعون املقيم يقول:  الفالين،
قد قامت الصالة، فانظر يف ساعتك، وحينما يقول: السالم عليكم ورمحة هللا، انظر يف الساعة، فاألربع ركعات كم 

علها تصل إىل مثان دقائق حبيث أتخذ كل ركعة أخذت  ست أو مخس دقائق، وال ميكن أن تصل إىل عشر أبدًا، اج
دقيقتان.. مثان دقائق وال يقدر اإلنسان أن يضبط نفسه فيها!! لكن الشيطان عدو مبني، ومهما يكن من شيء فال 

َذا ُهْم ُمْبِصُروَن ينبغي لإلنسان أن يسرتسل معه، ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِ 
[، فريجع حااًل، فرمبا أيخذك الشيطان ويذهب بك إىل مكة، ويضحك عليك، ويقول لك: ستذهب 201]األعراف:

إىل عمرة وتطوف وتسعى، مث ال تشعر بنفسك إال وأنت على الصفا، لكن إذا انتبهت وأنت يف رابغ فارجع، وال 
وصلت إىل احملل الفالين، والباخرة يف احملل الفالين، وفيها كذا، وفيها تذهب معه إىل مكة. وقد أييت للتاجر: البضاعة 

اآلن كذا وكذا. فيحاول أن يذهب بك حىت تشتغل به وتتجاوب معه. وطالب العلم قد أتتيه املسألة اليت كانت 
يه. وليس هناك شاغلة لباله: جتدها يف حمل كذا، اطلبها يف كتاب كذا.. كل إنسان أيتيه من الباب الذي يستجيب إل

إنسان يستطيع أن ميتنع هنائياً من الوسوسة، وليس معصوماً من ذلك؛ ألن الشيطان جيند كل قواه عند الصالة، وكما 
يقول بعض العلماء: هل السارق يدخل بيتاً خرابً  ال، لكن خيتبئ فيه فقط؛ لكن ليسرق منه فال. لكن أين يذهب 

الكبرية أو البيوت العامرة، واملؤمن حينما يكون بني يدي هللا فإن اخلزينة السارق ليسرق  إىل البنوك أو اخلزائن 
مألى، فهو يريده يف تلك اللحظة. إذًا: )فرض فروضاً فال تضيعوها(، وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً للحفاظ 

 على فروضه سبحانه وتعاىل.
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 فروض ضيعها العباد
 
 
 
...... 
 
 
 
 لصالةتضييع ا

 
 
 

كبري، ولذا يقولون: من احلفاظ على الصالة: احملافظة على النوافل الراتبة، حىت قال بعض   -اي إخواين-ابب الصالة 
العلماء: من تعمد ترك النوافل تسقط شهادته. وإذا كان كذلك؛ فما القول يف الرجل الذي جاء إىل الرسول صلى هللا 

لك وال أنقص(، ويقسم صلى هللا عليه وسلم على فالحه إن صدق، قالوا: عليه وسلم وقال: )وهللا ال أزيد على ذ
ذلك رجل أخذ نفسه حبد السيف، وابلعزم القاطع، فهو ال له وال عليه، وحافظ على فروضه؛ ولذا جاء يف احلديث: 

تقى الصاحلني يف فنوافل العبادات هي مر -)أفضل ما تقرب إيل عبدي مبا افرتضته عليه، وال يزال يتقرب إيل ابلنوافل 
حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت  -وصوهلم إىل الغاية القصوى

يبطش هبا، ورجله اليت يسعى هبا(. فهذا ابلنوافل، أما الفرائض فهي احلد األدىن؛ ألنك إذا التزمت ابلفرائض فقط 
ذا التزمت النوافل مع الفرائض فوقع تقصري فسيقع يف النوافل، كما قال فوقع تقصري فسيقع يف الفرائض؛ لكن إ

عليه الصالة والسالم : )أال وإن لكل ملك محى، كالراعي حول احلمى يوشك أن يقع فيه(؛ لكن إذا جعل بينه وبني 
-يف املنطقة احملايدة  احلمى قدر ميل، فعندما تشذ منه غنمة هل تنزل يف احلمى أم يف املسافة اليت بينها وبني احلمى 

، لكن إذا اقرتب بغنمه على حدود احلمى فلو أن شاة شذت عنه مرتًا واحدًا فستدخل يف احلمى، -كما يقولون
أرأيت لو كان هذا احلمى انرًا مؤججة هل ستدنو منه  أرأيت لو كان حبرية أو بئرًا عميقاً هل ستدنو منه  ستبتعد 

هي محى وحفاظ لتلك الفرائض كما جاء يف احلديث: )انظروا هل لعبدي من  خمافة أن تسقط فيه. وهكذا النوافل
له نوافل، فيقول: اجربوا فريضته من انفلته(،  -اي رب-فتقول املالئكة: نعم  -أي: حينما يُنظر يف صالته-نوافل  

 يعين: احتياطاً، يقول ابن عباس : وهكذا بقية العبادات.
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 تضييع الصوم
 
 
 

ويفطر.  -عياذًا ابهلل-إما ابلتساهل يف أمره، وعدم الصرب على اجلوع والعطش · أنيت إىل الصوم، كيف يضيع الصوم  
ما مل  -أي: حيفظه ويقيه-وإما أن ميسك شكلياً عما أحل هللا، ويفطر على احملرمات، وتقدم لنا: )والصوم جنة · 

كذب أو بسباب أو بغيبة أو منيمة( وما هي قيمة هذه اجلنة املخرَّقة  ما خيرقها، قالوا: مب خيرقها اي رسول هللا ! قال: ب
حتمي بشيء، السيارة املصفحة إذا كان فيها خرق بقدر مخسة سنتيمرتات فستنُفذ منها الرصاصة؛ لكن كما قال 

قول الزور والعمل جابر رضي هللا تعاىل عنه: ) ال يصوم العبد حقاً حىت تصوم جوارحه ( ، واحلديث أعم: )من مل يدع 
به، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه(. إذًا: تضييع الصيام: إما برتكه ابلكلية، وإما إبمهال مراعاة حقوقه. 
وكذلك للصوم نوافل، فقد جعل هللا سبحانه وتعاىل لرمضان ستاً من شوال، وجعل يف أول السنة ويف آخرها عشراً 

عرفة، واالثنني، واخلميس، ومن كل شهر ثالثة أايم، كما يف وصية رسول هللا صلى  من ذي احلجة ويوم عاشوراء، ويوم
هللا عليه وسلم لـأيب هريرة وأيب ذركالمها قال : )أوصاين خليلي بثالث: صوم ثالثة أايم من كل شهر، وأالَّ أانم حىت 

شاء جعلها يف هذا الشهر من  ليس فيه حتديد، إن -كما يقول مالك -أوتر، وركعيت الضحى(. وصوم ثالثة أايم 
أوله، والشهر الثاين من آخره حىت ال يهجر األايم كلها عن الصوم، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم ترتيب ذلك فقال 
: )ال ختتصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام( إن كان يقوم فيقوم ليايل األسبوع كلها، وال يفرد ليلة اجلمعة ابلقيام 

كان يصوم فيصوم من األايم ما شاء، وال يفرد يوم اجلمعة بصوم، وجاء يف احلديث: )من صام يوم اجلمعة   خاصة، وإن
فليصم يوماً قبله أو يوماً بعده(، حىت ال يُفرد هذا اليوم بصيام، ومجيع األايم صاحلة لصوم التطوع ما عدا يومي 

د اهلدي خالف. إذاً: الصوم مما فرض هللا سبحانه وتعاىل:  العيدين ويوم الشك، ويف صوم ثالثة أايم مىن لغري من مل جي
[؛ فال تضيعوه. ومن عجيب ما 183ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِنَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن ]البقرة:

ال: وحيك! أطفالنا صيام وأنت يذكر! أن عثمان رضي هللا تعاىل عنه مر على شاب يف رمضان وهو سكران، فق
مفطر!. وبعض قضاة املدينة مر على شاب وهو مفطر يف رمضان فأخذه وجلده، فقال: أال تستِحي! األطفال يف 
البيوت صائمون، وأنت يف رمضان مفطر! فتكلم عليه، فقال: تكون هذه األوىل واألخرية، ومل يـَُر بعد ذلك مفطرًا! 

ائتمروا مبا يف حديث: )مروا أبناءكم ابلصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر(، وكذلك   والصحابة رضي هللا تعاىل عنهم
كانوا يفعلون يف الصوم، فقد كانوا يروضون األطفال على الصوم واجلوع، فإذا بكى الطفل أعطوه اللعب يتلهى هبا، 

وَّع نصف النهار، وهكذا كان أمهاتنا فطفٌل جُيَوَّع ساعًة أو ساعتني، وطفل جُيَوَّع أربع أو مخس ساعات، وطفل جيَُ 



يصنعن ابألطفال الصغار، فحينما يبكي يقلن له: فيما بعد، فيما بعد، أجيء لك ابلطعام، وأصلحه لك، إىل أن متر 
 بعض الساعات وهو يشعر بشيء من اجلوع، فكانوا يعودون األطفال على الصيام كما يعودوهنم على الصالة.
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 الزكاة وخطرهتضييع 
 
 
 

أما الزكاة فمجاهلا واسع، وتضييعها يكون مبا يلي: إما أن يرتكها ابلكلية. وإما أن يتغاضى عن بعض ماله، فال خيرج 
الزكاة عن بعضه. وإما أن يدقق يف احلساب، وإذا أراد أن يعطي النصاب املفروض فتَّش، هل خيرج هذه  ال، هل 

األصلح له، فهذا تضييع، خبالف املؤمن الذي يتعامل بصدقته مع هللا. ولعلكم خيرج هذه  ال، هذه كذا، وينظر يف 
تذكرون قصة الصحايب مع عامل الزكاة الذي أرسله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاماًل إىل جهة احلنكية والنخيل 

: عليك بنت خماض؛ وهذه النواحي الشرقية، فمر على صاحب إبل عند املاء، فكانت اإلبل مخساً وعشرين، فقال
ألن زكاة اإلبل كل مخس فيها شاة إىل عشرين، فخمس وعشرون فيها بنت خماض، وست وثالثون فيها بنت لبون، 
إىل آخره، وبنت املخاض اليت ولدت العام املاضي وأمها حامل هذه السنة، فهي بنت سنة وبدأت يف الثانية، فقال 

يست ظهرًا فريُكب، وال ضرعاً فُيحلب، لكن هذه انقة كوماء خذها يف له: زكاة إبلي بنت خماض ! قال: نعم، قال: ل
سبيل هللا، فقال العامل: ال أستطيع أن آخذها، فما فرض هللا عليك إال هذه الصغرية، يعين: وقد قال صلى هللا عليه 

العامل مع وسلم: )وحد حدودًا فال تعتدوها(، واملفروض عليك يف إبلك بنت املخاض الصغرية هذه، )فاختصم 
صاحب املال، فهو يقول: فريضتك بنت املخاض، فيقول اآلخر: ال، خذ انقة كوماء(. هل رأيتم خصومة مثل هذه ! 
هل مسعتم مبثلها ! العامل يقول: ائت ابلصغرية هذه، وصاحبها يقول: ال، خذ هذه الكبرية. ملاذا  ألنه يتعامل مع 

[. فحينما اشتدت اخلصومة قال العامل: ال تتعب نفسك، 245ْرضاً َحَسناً ]البقرة:هللا، َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قَـ 
وال تتعبين، إن كنت مصراً عليها فدونك رسول هللا ابملدينة، اذهب هبا إليه، أان ال أقدر أن آخذها، الحظوا أمانة 

عليه وسلم: اي رسول هللا! هذا العمال إىل أي حد وصلت؛ فجاء مع العامل بناقته، فقال العامل للرسول صلى هللا 
الرجل جئت إىل إبله، وقص عليه القضية، فقال صلى هللا عليه وسلم لصاحبها: )أطيبًة هبا نفسك  قال: نعم وهللا اي 
رسول هللا! كيف أدفع بنت خماض يف سبيل هللا، وهي ليست ظهرًا يُركب، وال ضرعاً حُيلب ! لكن أحب أن أتخذ 

لعامل: خذها، وقال لصاحبها: ابرك هللا لك يف إبلك( . مث عاش الرجل إىل زمن معاوية رضي مين هذه الناقة، فقال ل
هللا تعاىل عنهما، وكان يعطي العشرات من اإلبل يف زكاة إبله؛ بربكة دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم له: )ابرك هللا 

الزكاة وعدم تضييعها يكون: بضبط فحفظ  -أيها اإلخوة-لك يف إبلك(، فهذه الدعوة ال تذهب سدى. وهكذا 



نصاهبا، وبوفاء حقها. ولذا قال الفقهاء: إخراج زكاة احلبوب واحليوان والثمار من أوسط النوع، ال من جيده فيكون 
إرهاقاً على املالك، وال من رديئه فيكون تضييقاً على املسكني. ولذا عمر رضي هللا تعاىل عنه ملا مرت عليه أنعام 

اة حافل ضرُعها فقال: وهللا ما أعطى هذه أهُلها بطيب نفس. والرسول صلى هللا عليه وسلم ملا بعث الصدقة وجد ش
ألنك إذا أخذت كرائم األموال ظلمتهم فيدعون -معاذًا إىل اليمن قال له: )وإايك وكرائم أمواهلم! واتِق دعوة املظلوم 

يع الفرائض تضييع الزكاة، فقد جيتهد يف حساهبا، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب(. من أخطر أنواع تضي -عليك
ويتخري نوعها، ويقدمها أبكمل ما تكون؛ ولكن حيبطها ويبطلها، كمن يصنع بركة عسل ويضع فيها قطرات من 

ٌر [. إذاً: قـَْوٌل َمْعرُ 264الَصرِب والثوم، وهللا تعاىل يقول: ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِن َواأَلَذى ]البقرة: وٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ
بَـُعَها َأذًى ]البقرة: [. تضييع الزكاة أخطر من تضييع الصوم والصالة؛ ألنه قد تكون بشيء ما من 263ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ

الرايء أو اإليذاء، وجيب أن حيفظ شعور املسكني الذي يدفع له، وال يتمنن عليه مبا يعطيه؛ فهو حق واجب، ويف 
[. كلف هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يتحمل 25-24قٌّ َمْعُلوٌم * لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ]املعارج:َأْمَواهلِِْم حَ 

يِهْم هِبَا ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [، وقال صلى هللا 103مسئولية مجع الزكاة وليس له شيء منها: ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدقًَة ُتَطهِن
ا طيبًة هبا نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذانها وشطر ماله عزمًة من عزمات ربنا، ليس عليه وسلم: )من أعطاه

حملمد وال آلل حممد منها شيء(، فهو يقوم جبمعها وتوزيعها وليس له منها شيء. ومنذ أن ُعطِنلت الزكاة وُقطعت 
ربكة، وجاءت مبادئ يُناَدى أبن حيل الصلة بني الغين والفقري وُوجدت الفجوة، جاءت املبادئ اليت هتدم وتنتزع ال

يِهْم ]التوبة: ُرُهْم َوتـُزَكِن [، تطهر 103حملها غريها! وهللا ال يؤدي واجب الزكاة إال الزكاة؛ ألهنا كما قال تعاىل: ُتَطهِن
 الغين من دنس الشح، وتزكي الفقري من درن احلقد، فالزكاة عامل ربط وتعاطف ومؤاخاة، وهللا أعلم، وابهلل تعاىل

 التوفيق.
 
 
 

 [2احلديث الثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 أسرار احلج
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل ويل الصاحلني، والصالة والسالم على نيب رب العاملني، وعلى آله وصحبه ومن 
 ....تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد: فمما فرض هللا على املسلمني وضيعوه احلج. ..

 
 
 



 من عبادات
 
 
 

واحلج خامتة أركان اإلسالم، وبعضهم يتورع عن هذه الكلمة ويقول: خامس أركان اإلسالم، ومهما يكن من شيء 
فاحلج جيمع مجيع أركان اإلسالم فروعاً وأصواًل. ففي العقيدة فيه توحيد هللا سبحانه ابدئ ذي بدء: )لبيك اللهم 

حلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك(، فقد مجعت هذه التلبية التوحيد لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن ا
أبقسامه الثالثة: توحيد الربوبية: )النعمة لك وامللك(. توحيد األلوهية: )ال شريك لك(. توحيد األمساء والصفات: 

لي ركعيت الطواف. فيما يوصف هللا من صفات اجلالل والكمال. مث أتيت بعد ذلك بقية األركان: ففيه الصالة: تص
َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم ]البقرة: ٍم يف احْلَجِن َوَسبـْ [. وفيه إنفاق املال: )ما 196وفيه الصوم: َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة َأايَّ

قة االستطاعة اي رسول هللا ! قال: الزاد والراحلة(. وملا كان أعظم األركان، ويشمل الكثري من العبادات، وفيه مش
 الرحلة والسفر؛ جعله هللا سبحانه وتعاىل على املستطيع.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 سبل احملافظة على احلج حسياً 
 
 
 

كيف يؤدَّى هذا الركن العظيم، وكيف حياَفظ عليه وال يضيَّع  يلفت النظَر إىل ذلك قوُل عمر رضي هللا تعاىل عنه: ) 
حفاظ عليه، وقيام بواجباته، حىت يكون حجاً حقيقياً. أول خطوة يف الوفد كثري، واحلج قليل (، فيحتاج احلج إىل 

احلج ليست التجرد ولبس اإلزار والرداء وقولك: )لبيك( يف امليقات، ال، فاحلج يبدأ عند مجع املال للحج، يبدأ 
مصنعه  احلج مع كل إنسان من موطن كسبه لرزقه؛ فيبدأ مع العامل يف عمله، والزارع يف مزرعته، والصانع يف

واملوظف يف مكتبه. ملاذا  ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم وضع لنا القاعدة األساسية العامة فقال صلى هللا عليه 
وسلم: )إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً(، وقال: )من حج مبال حالل وزاد حالل وراحلته حالل، فوضع رجله يف الغرز 

عديك، حجك مربور، وذنبك مغفور. وإن حج مبال حرام، وزاد حرام، فقال: لبيك اللهم لبيك، قيل له: لبيك وس
وراحلته حرام، فقال: لبيك، قيل له: ال لبيك وال سعديك، ارجع مأزوراً ال مأجورًا(. ولو جئنا إىل البديهة العقلية 

! أان جئتك ! ال اي والنظام االجتماعي: فأنت وافد على هللا يف بيته، أتفد عليه مبا حرم عليك  أتسرق وتقول: اي رب
أخي! رد املال لصاحبه، وابق يف حملك وقل: لبيك، وال أتت مبال حرام! وهذا يشبه لو أنك سرقت ثوب جارك، مث 



دعاك لوليمة العرس عنده، فهل تلبس الثوب الذي سرقته منه لتحضر وليمته ! ومب تفسر هذا الفعل اي أخي ! نعم 
[ ، فبأي صفة أتيت  جيب أن 27يته: َوَأذِنْن يف النَّاِس اِبحْلَجِن أيَُْتوَك رَِجااًل ]احلج:هللا على اإلنسان كثرية، ويدعوك إىل ب

أتيت مبا يناسب جميئك، ومن جئت إليه. وهلذا أتيت حمظورات اإلحرام لتهذب اإلنسان، وحتوره يف شخصيته، وجتعله 
رة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء خالف الشخصية األوىل، قال صلى هللا عليه وسلم: )العمرة إىل العم

%( أو  50إال اجلنة(، قالوا: وبر احلج أبن يرجع صاحبه وقد صار خريًا مما كان، أنت ذهبت واالستقامة عندك )
%(، فستكون هذه  50%( مث ترجع وأنت ) 70%(؛ لكن إذا ذهبت وأنت ) 90%( أفرتجع وأنت ) 60)

%(، واملفروض ما دام أنه يف مستشفى طيب، وعنده جتاُوب  50تشفى وهو مريض )انتكاسة، كإنسان دخل املس
%(، وكذلك احلج يعترب مصحة نفسية بل  90للعالج، وعناية فإنه سيخرج متعاٍف ابلكلية، أو حىت يف النقاهة )

 وبدنية؛ فعلى اإلنسان أن يراعي هذا العمل.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 سبل احملافظة على احلج معنوايً 
 
 
 

احلج له مقدمات وآداب ونتائج، فإذا هتيأت لك النفقة والزاد احلالل وجئت إىل امليقات، يقال لك: قف! إنك 
ستدخل منقطة جديدة فيها حُتَوَّر الشخصية، ستدخل يف بوتقة، وخترج من ابب آخر بغري الشخصية األوىل، فتتجرد 

شكليات أم أن وراءه شيء  ال وهللا! بل وراءه أشياء. دخلنا من ثيابك، وهل نزع الثياب ولبس اإلزار والرداء جمرد 
إىل امليقات، وفيه مصري وشامي ومغريب وهندي وعريب وأعجمي، وغين وفقري، و.. و.. إىل آخره، وخرجنا من الباب 

كل الثاين سواسيًة، إزار ورداء، املصري ترك ثوبه أو جبته، وهذا ترك برنسه، وهذا ترك عباءته، والكل خرج بش
واحد، الغين الذي كان يلبس ثياابً فاخرة رجع لإلزار والرداء، والفقري الذي كان ثوبه مهلهالً خرج إبزار ورداء، ال 
فرق لغين على فقري، وال لكبري على صغري، وال ملأمور على أمري، الكل سواسية. إذًا: حصل حتوير أم ال  حصل 

ل مثَّة جناسة أو وسخ تريد أن تزيله  ال، لكن حينما تغتسل لإلحرام مبدئياً. وحينما تنزع ثيابك العادية تغتسل، وه
تشعر أبنك تزيد يف النقاء والتطهر، وجيب أن تنظر إىل الداخل، وتطهر صدرك، فلعله كان هناك تطاول على خلق 

شطر اإلميان(، هللا، أو كان هناك غمز وملز، أو كانت هناك سخرايت، أو تفاخر، فيجب أن يغسَّل هذا كله: )الطهور 
وألزم ما يكون من الطهارة أن تطهر داخليتك، فهل تنظف الظاهر والداخل ترتكه على ما هو عليه ! فتخرج من 

بكلييت قلباً وقالباً. ومن تلك اللحظة تسري  -اي رب-امليقات وأنت فعاًل تقول: لبيك اللهم لبيك، أقبلت عليك 
ية، ِسْلم لكل خلق هللا، شعرك ال تنتف منه أي شعرة، وظفرك ال على مثال مالك يف شخصية إنسان، وتعلن التلب



ُلَونَُّكُم اَّللَُّ ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحكُ  [ 94ْم ]املائدة:أتخذ منه أي وصلة، والصيد ال متد يدك إليه، لَيَـبـْ
[ سبحان هللا! حمرم يقول: لبيك اي رب! والصيد أحل احلالل ويقول 94ائدة:ملاذا  لِيَـْعَلَم اَّللَُّ َمْن خَيَافُُه اِبْلَغْيِب ]امل

له: ال أتكله! واجلمَّال أو السائق أو التاجر معك يف سيارة واحدة يقتل الصيد وأيكل! َمن أوىل أبكل الصيد  احملرم؛ 
ا يف الفراش، وحينما قلت: ولكن ال. زوجتك اليت معك أحلها هللا لك بكلمة هللا، وقبل أن تقول: لبيك، أنت معه

لبيك، قال: قف! ال متسها. ما السبب  أنت ملا دخلت منطقة امليقات، دخلت من أجل حتوير شخصية، حىت تتعود 
العفة، وكف اليد عن اإليذاء والتعدي، وضبط النفس عن حمارم هللا؛ ألن الشخص الذي يكف يده عن الصيد ال 

يتعفف عن زوجته ال يعتدي على حمارم اآلخرين، وهكذا متشي وأنت ِسْلم ميدها إىل املال احلرام، والشخص الذي 
للطري يف اهلواء، وللوحش يف الفالة، وللزوجة اليت معك حىت تقضي نسكك، فأنت يف هذه الفرتة يف حمل التمرين 

فإن قتلت  والتدريب والرتويض، فإذا جنحت يف هذه املرحلة جنحت يف غريها، فإذا وقع منك اعتداء أخذت جزاءه،
[؛ وإن قربت زوجتك فعليك أن متضي يف هذا احلج على فساده، 95صيدًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم ]املائدة:

 وعليك حج من عام قادم.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 آداب احلج
 
 
 

احْلَجَّ َفال رََفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف احْلَجِن قال هللا يف ذكر اآلداب: احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ 
[، حىت اجملادلة واملناقشة ال جتوز يف احلج ولو كانت يف حق، اللهم إال مناقشة يف مسألة علمية، مبا 197]البقرة:

ليس يصحح إحرامك وحجك وصالتك يف سفرك، وفيما يتعلق أبمر دينك دومنا جدال، بل على سبيل املفامهة، و 
على سبيل اجملادلة. ما الفرق بني املفامهة واجملادلة  املفامهة: طلب الفهم، وكل واحد من املتفامَهني حياول أن يفهم من 
غريه ويفهِنمه. ولكن اجلدل: هو أن تفتل احلبل بقوة حىت يصري صلدًا، واجلديلة : هي القوية؛ من برم احلبال وظفرها 

بشدة وحدة، أما املفامهة فعلى سبيل املعروف واألخذ والعطاء، والقصد  بعضها مع بعض. فاجلدال فيه نقاش
الوصول إىل احلق. كل من اجلدال والفسق والرفث ممنوع يف كل وقت؛ لكنه يف احلج ألزم. ملاذا  إذا كان كل اثنني 

اثنني ختاصما  سيتجادالن، وأييت عريب وأعجمي، وأييت واسع الصدر وضيق الصدر أمحق، فإذا حصلت جمادلة مع كل
فسيصري احلج فوضى. لكن ال، فالذين أيتون من كل فج عميق هم يف حاجة إىل التآلف والتعارف. ومن هنا وجب 
أن يكون عمل املسلم يف املوسم كله ألداء مناسكه، أما أن نشغل وقت املوسم لغري ذلك فهذا هو العبث، وخروج 

حلج ملتقى للمسلمني من مشارق األرض ومغارهبا، واحلرم مأمن ابحلج عن جماله، فضاًل عن إفساده أو تضييعه. فا



لكل من يفد إليه، حىت الطري والوحش، وكانوا يف اجلاهلية حيرتمون ذلك، فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه أو أخيه فال 
خرج من احلرم قلنا: شأنك [. فإذا 97يرفع إليه نظره، ويرتكه. ملاذا  حرمًة للبيت، َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمناً ]آل عمران:

به. إذًا: آداب احلج تبدأ منذ أن حترم، وتلتزم بتلك اآلداب: والرفث هو: حديث النساء حبضرة النساء، أنتم جئتم 
لتحجوا أم جئتم لتتغزلوا ! هذا ال ينبغي. والفسوق هو: اخلروج عن الطاعة، ومنه: قوهلم: فسقت النواة من الرطبة، 

خرجت عن طحنها، وخرجت النواة من رطبتها، والفسق: اخلروج عن طاعة هللا،  وفسقت احلبة من الرحى:
والفويسقة: الفأرة خترج لياًل لإلفساد. فال فسوق يف اللسان: بسباب أو جدال أو قذف. وال فسوق يف اليد: 

يف األذن: ابالستماع إىل  ابالعتداء وإيذاء اآلمنني. وال فسوق يف العني: ابلنظر والتتطلع إىل ما ال جيوز هلا. وال فسوق
ما ال حيل هلا. وال فسوق للقدم والرجل: ابلسعي إىل ما ال جيوز هلا. ))َوال ُفُسوَق((: عامة يف كل ما هو خروج عن 

 جادة اإلسالم، فمن أدى مناسك احلج على تلك اآلداب كيف تكون عاقبته !
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 هيئة قدوم احلاج إىل مكة ودخوله إليها
 
 
 

كل ما يتقدم عرفة هتيئًة لذلك اليوم العظيم. فتمشي على تلك احلالة ملتزماً آداب احلج، ملبياً هلل سبحانه، مؤمِنناً كل 
خملوق من شرِنك، اللهم إال املعتدي، كما يقال: سلم ملن ساملنا، وحرب ملن عاداان، وال نقول مثلما يقول النصارى: 

ه خدك األمين، ال وهللا! فإن اعتدوا علينا اعتدينا عليهم؛ ولذا قال صلى إذا ضربك أحد على خدك األيسر فأدر ل
هللا عليه وسلم: )مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم: احلية والعقرب واحلدأة والغراب والكلب العقور(، إذا جاءت 

ألن هذه مفسدات. إذًا:  احلدأة وخطفت منا األكل أنرتكها  أو جاءت الفأرة أو العقرب، أو احلية أنستسلم هلا  ال؛
احملرم ِسْلم ملن سامله، وحرب ملن عاداه، فإذا سار يف طريقه حىت وصل مكة شرفها هللا، يدخلها متذكراً دخول رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح، فإنه دخل متواضعاً خافضاً رأسه حىت يكاد جبينه الشريف أن ميس رحل الراحلة 

ليه مكة، وأنت شكرًا هلل أن منَّ عليك هبذا اجمليء، وأتكد أنه ليس لوفرة مالك؛ فكم تركَت تواضعاً هلل أن فتح ع
أغىن منك يف بلدك! وال بقوة بدنك؛ فكم تركت من هو أقوى منك. جئت بدعوة من هللا، ولذا تقول: لبيك، ويف 

العلماء ابتفاق: إن هللا سبحانه ملا   اللغة: حينما يناديك إنسان تليب أي: جتيب الداعي، وأي نداء تلبيه أنت  يقول
كلف خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم برفع القواعد من البيت قال: اي إبراهيم! انِد يف الناس: إن هللا 

اِمٍر أيَِْتنَي ِمْن ُكلِن َفجٍن َعِميٍق ابتىن لكم بيتاً فحجوه، وهو قوله سبحانه: َوَأذِنْن يف النَّاِس اِبحْلَجِن أيَُْتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِن ضَ 
[. رَِجاالً  يعين: على أرجلهم، وليس املعىن رجاالً دون النساء، َوَعَلى ُكلِن َضاِمٍر : ذكر هذا يف مقابل 27]احلج:



[: 28َع هَلُْم ]احلج:الرجال، واآلن أيتون بسيارات، أو طائرة أو ابخرة أو غواصة، ِمْن ُكلِن َفجٍن َعِميٍق . لَِيْشَهُدوا َمَنافِ 
هل ميكن أن تتحقق املنافع مع اجلدال واخلصومة واختاذ املناسك شعارات خاصة  ال وهللا! ال تتم املنافع للناس إال 
ابلتآلف والتآخي واعتبار ذلك نعمة من هللا؛ ألنه أعظم مؤمتر إسالمي ينظر فيه املسلمون مصاحلهم. فإذا وصلت إىل 

ه، واستشعرت نعمته عليك، وأول ما تبدأ: الطواف ابلبيت، كشخص ملهوف، وشخص له البيت، محدت هللا سبحان
وجدان، وله إحساس ينتظر تلك اللحظة من زمن بعيد، فيأيت كالعاشق الوهلان يطوف حول البيت تعبريًا عن اشتياقه 

ْن يف النَّاِس : انِد يف الناس: إن هللا هلل، وأداًء للنسك الذي أوجبه هللا عليه. ملا بىن إبراهيم البيت قال هللا له: َوَأذنِ 
ابتىن لكم بيتاً فحجوه. قال: وأين يبلغ ندائي  قال: عليك النداء وعلينا البالغ. فصعد إبراهيم عليه السالم على 

إن هللا ابتىن  -وأين الناس الذين عنده  هو بواٍد غري ذي زرع؛ ولكنه أمر هللا-جبل أيب قبيس واندى: أيها الناس! 
لكم بيتاً فحجوه. فلَب كل من أراد هللا له احلج، حىت الذراري يف األصالب، من لَب مرة حج مرة، ومن لَب أكثر 
حج أكثر. أنت اآلن جتلس مبذايع صغري َقدر الكف تضعه يف جيبك وحترك إبرًة صغريًة، فيدور بك العامل من شرق 

، تعطس يف املذايع فيسمعك من كان يف آخر إىل غرب وأيتيك ابألصوات، إذاعات على حسب موجات األثري
الدنيا، إذا كان هذا صنُع البشر، فكيف ابخلالق سبحانه وتعاىل ! فهو قادر أن يُبلغ األصوات للخلق مجيعاً حىت 

الذراري يف أصالب آابئهم. وكما جاء يف حديث خطبة الوداع يف مىن، يقول راوي احلديث: )ففتح هللا أمساع احلجيج 
خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم يف خيامهم(، الرسول عليه الصالة والسالم خيطب يف مىن يف  حىت مسعوا

مسجد اخليف، وهللا يفتح األمساع ويبلغ األصوات، فسمع كل من كان يف مىن، أكانت هناك مكربات صوت ! ال، 
خطبة رسول هللا، )بلغوا عين ولو آية(،  لكن هللا سبحانه وتعاىل هو القادر على كل شيء؛ فكل من كان يف مىن مسع

)رب مبلغ أوعى من سامع(، وخطبهم وبني هلم أحكام اإلسالم مبجملها يف ذلك اليوم يف تلك اخلطبة. إذاً: حينما 
 تقول: لبيك، فهو إجابة لذلك النداء: إن هللا بىن لكم بيتاً فحجوه، وقلت: لبيك، وأنت يف صلب أبيك.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 اظ على أعمال احلجاحلف
 
 
 

نقول أيضاً: كيف حتافظ على طوافك، وهو أول أركان العمل  قد يكون طواف قدوم ، أو طواف حج، أو طواف 
عمرة! فإذا طاف الطائف حول البيت واحِلجر مت طوافه، أما إذا فعل مثل أولئك الذين خيتصرون الطواف من داخل 

ك احلجر عن ميينه، فما طاف ابلبيت، وضيع حجه. إذا جاء وحافظ احلجر، فيدخل وخيرج من الباب الثاين، ويرت 
 اْعَتَمَر على طوافه، مث جاء إىل السعي بني الصفا واملروة، ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأوِ 



انه وتعاىل. وهكذا وجتردك وهتذيب نفسك [ إىل آخر السياق، فيؤدي هذا النسك كما أمر هللا سبح158]البقرة:
وكفها عما أحل هللا فضاًل عما حرم، وطوافك ابلبيت، والتزامك امللتَزم، وتقبيلك احلجر، وصالة ركعيت الطواف 

خلف املقام. وتذكر: أيُّ مقام هذا  وملن  كان إبراهيم عليه السالم يقوم ببناء البيت ومعه إمساعيل، وهذا احلجر كان 
ه إبراهيم عند البناء وينزل به، ما كان هناك )مصعد(، وال كانت هناك آالت رافعة، وتتذكر مع كل ذلك نعم يرتفع ب

هللا وقدرته. فإذا جئت إىل الصفا واملروة تذكرت اآلية الكربى، وأخذت الدرس األكرب يف حياتك من قصة أمنا 
ول ثالثة أشواط، ملاذا هترول  تذكر حينما كانوا هاجر، ويف األثر: )اسعوا كما سعت أمكم هاجر(. وأنت تطوف وهتر 

يف صلح احلديبية، وكتبوا الصحيفة وأبرموا االتفاقية على أن يرجعوا وأيتوا من عامهم القادم معتمرون ثالثة أايم 
يبية، ويرجعون، فجاءوا لقضاء العمرة. فلما جاءوا إىل البيت وأرادوا أن يطوفوا لعمرهتم يف السنة اليت تلي عمرة احلد

وهم على مقتضى الشرط عزل، إال السيوف يف قراهبا، فلما أصبحوا يف بطن مكة بني يدي العدو، وأهل مكة قد 
أخلوا هلم الطرقات، وخرجوا على رءوس اجلبال لينظروا ماذا يفعل حممد ومن جاء معه? فيأتيهم أستاذهم األكرب 

وقد أهنكتهم محى يثرب، وأهنكهم السفر، لو ملتم عليهم إبليس، ويقول هلم: أين أنتم  هؤالء قد جاءوا من يثرب، 
ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم واسرتحتم، انظروا إىل هذه املكيدة! فبيننا وبينهم عهد، وهذا العهد كما يقال: حرب 
على ورق، ليس له قيمة، ومن سيحاسبهم بعد هذا ! حيرضهم على أن ينقضوا العهد وأن يقتلوا املسلمني داخل 

طاف! أسألكم ابهلل لو نفذوا هذه الفكرة ماذا يفعل املسلمون  هل عندهم مدد أيتيهم من املدينة  ومىت جييئهم  امل
هل عندهم مدد من القبائل اجملاورة  وال يستطيعون أن يعاونوا هؤالء على قريش؛ ولكن كما يقول علماء الرتبية: ال 

وخيرب رسول هللا مبا أتى به إبليس. إذاً: تلك فكرة متوجهة يفل احلديد إال احلديد. فيأيت جربيل عليه السالم 
للمسلمني، وجيب أن نبطلها بفكرة مناقضة، ال تكن كالشخص املريض الربدان الذي ال يقدر أن حيرك نفسه، ال، بل 

عضهم مشَِنر وهرِول، فنزلوا الطواف مهرولني مشمرين، واملشركون ينظرون إىل هؤالء يقفزون مثل الغزالن، فقال ب
لبعض: يقولون: أهنكتهم محى يثرب وأضعفهم السفر، وهللا! إهنم ليطوفون وكأهنم الغزالن، ما لنا طاقة مبثل هؤالء، 
وأبطلت اخلدعة أو الفكرة يف حملها. أتيت أنت اليوم يقول لك املطوف: اضطبع وهرول، فنقول: أولئك ملا طافوا  

فلماذا هنرول  فنقول لك: من حكم العقل يف الشرع أبطل السنة.  كانوا خائفني، وحنن اليوم آمنون ولسنا خائفني!
جاء رجل إىل عمر رضي هللا تعاىل عنه فقال: اي أمري املؤمنني! لقد هرولنا مع رسول هللا حينما كنا خائفني، واآلن حنن 

ليه وسلم يف حجة آمنون فعالم هنرول  قال: اي ابن أخي! لقد هرولنا وحنن خائفون، وهرول رسول هللا صلى هللا ع
الوداع وحنن آمنون وهرولنا معه، فتلك سنة رسول هللا. أنت اآلن آمن واحلمد هلل، أدامها هللا علينا وعلى املسلمني 
مجيعاً، وحينما هترول وتسأل عن احلكمة، يقال لك: أصحاب رسول هللا وقع عليهم كذا وكذا، فتتذكر فضل هللا 

نعيش يف ظل كفاحهم وجهادهم، وننظر كم ضحوا من أجل اإلسالم  عليك، وتعرف مدى حقهم علينا؛ ألننا
 واملسلمني من بعدهم.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 
 عربة وعظة من السعي بني الصفا واملروة

 
 
 

أتيت إىل الصفا واملروة، فيقال: اجِر بني العَلمني، أيضاً ستسأل: ملاذا أجري  ومن العجب! أين مسعت شخصاً يقول له 
اجِر هنا، قال: ملاذا  قال: ألن سيدتنا هاجر كانت جتري هنا ملا كانت تطلب املاء لولدها. فكان جوابه:  صيبٌّ صغرٌي:

هي تطلب املاء لولدها، وأان ما عالقيت ! هذا من قلة الفهم! الرسول صلى هللا عليه وسلم كم بينه وبني هاجر   ومع 
ك اخلطوات أتخذ هذا الدرس يف هذا املكان، وثق أن كل هذا كان جيري ويسرع بني العَلمني؛ ألنك عندما متشي تل

خطوة وكل شرب ختطوه يف مناسك احلج هو درس وعربة! نعلم مجيعاً أن أرض الشام تسمى أرض النبوات؛ ألن مجيع 
احلرام، أنبياء بين إسرائيل كانوا يف الشام، فلما صار بنو إسرائيل غري صاحلني حلمل الرسالة للبشر نقلها هللا إىل البيت 

تَـَلى  وإىل ذرية إمساعيل، ونقلها إىل تلك البقعة يف شخصية إمساعيل عليه وعلى نبينا الصالة والسالم. قال هللا : َوِإِذ ابـْ
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ ]البقرة: [، ومن االبتالء أنه حرم الولد، وما رزقه إال بعدما بلغ الثمانني من عمره، 124ِإبـْ

ومن االبتالء ما وقع له يف ابدئ أمره مع أبيه، ومع النمرود ومع قومه حىت حتداهم يف األصنام وكسَّرها، فأوقدوا له 
َراِهيَم  النار، وصرب عليها، فجعلها هللا عليه برداً وسالماً، مث هاجَر، وكل ذلك ابتالء من هللا، وإبراهيم يتم ويويف: َوِإبـْ

[، ومن االبتالء: أنه ملا ُرِزق الولد، مل يقر 124فََأمتَُّهنَّ قَاَل ِإيننِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً ]البقرة:[. 37الَِّذي َوَّّ ]النجم:
 اْلُمَحرَِّم عنده، وتطيب نفسه به هلل، مث أبمر من هللا: رَبَـَّنا ِإيننِ َأْسَكنُت ِمْن ُذرنِيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتكَ 

[، كأن قوله: ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم  يريد به: عوضاً عن الزرع واملياه وحنوها. مث أتيت الدعوة: فَاْجَعْل َأْفِئَدًة 37راهيم:]إب
[، تكون يف 37[ ما قال: أرجالً أو عيوانً أو أشخاصاً، ال. بل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم ]إبراهيم:37]إبراهيم:
الشرق أو أقصى الغرب وقلبك يهوي إىل بيت هللا احلرام، ورمبا ترسل اهلدااي إىل البيت، والرسول صلى هللا أقصى 

عليه وسلم كان يرسل هديه من املدينة إىل مكة وهو جالس يف بيته. فرتك إبراهيم هاجر وطفلها الرضع، وأتيت هنا 
طفل رضيع، ومعها سقاٌء من ماء بواد غري ذي زرع،  املعجزة والدرس لكل من يسعى بني الصفا واملروة، امرأة مع
آهلل  -هلل.  -ملن تَدْعنا هاهنا   -راجع إىل الشام.  -يضعها إبراهيم ويعود راجعاً. فتسأله: إىل أين أنت ذاهب  

ا اذهب فلن يضيعنا هللا. الحظوا إميان امرأة معها طفل ختاف عليه، م -نعم.  -أمرك هبذا  ألنه شيء غري معقول! 
دام أن هذا أمر هللا فاذهب فلن يضيعنا. أي إنسان عنده هذا اليقني ابهلل .. ِبَواٍد َغرْيِ ِذي زَرٍْع ، وال ماء وال أنيس 
وال جليس وال شيء، وهي وحدها ومعها طفلها، فقالت: ما دام أن هذا من أمر هللا فاذهب؛ فنحن يف رعاية هللا ولن 

من هذا ! مث املاء الذي يف السقاء انتهى، فأخذت تبحث عن املاء، وتريد أن  يضيعنا. أيوجد اتكال على هللا أكثر
تستطلع الوادي؛ ألن مكاهنا عند البيت منخفض، وإىل اآلن جتدون حمل الكعبة منخفضاً، حىت إن السيول كانت 

اً يسعفها مباء، فكان تدخل احلرم. فنظرت إىل أقرب مرتفع إليها لتصعده وتستطلع ما وراءه لعلها جتد غادايً أو رائح
الصفا، فصعدت عليه ومل جتد شيئاً. فنظرت إىل أقرب مرتفع آخر تستطلع ما وراءه فإذا به املروة، وحينما تنزل من 
الصفا إىل بطن الوادي ينخفض مستوى النظر ويغيب عنها طفلها، فتسرع حىت أتيت إىل اجلانب الثاين لرتى ولدها، 

يت ذاهبة آتية سبع مرات، فإذا ابملوىل الكرمي سبحانه وتعاىل يغيثها جبربيل، فيأيت فتمشي مشياً عادايً، وهكذا بق
ويشق زمزم. ومل مَل يكن هذا من أول مرة  اجلواب: ملا كانت آماهلا مرتبطة أبسباب األرض واخللق ُتركت حىت ختلصت 



ق بكل إخالص، فكان الفرج من عند من تلك العالئق البشرية، ومل يكن أمامها مطمع يف خملوق، واجتهت إىل اخلال
هللا. وهكذا املوىل سبحانه يريد أن ختلص اجتاهك إليه، وإذا رفعت أكفك وقلت: اي أهلل. ال يكون يف القلب سواه، 
فإذا توجهت حقيقة بقولك: اي أهلل، كان هلل، وليس ألحد سواه، فثق عندها ابإلجابة. وبعضهم يقول: هو االسم 

به أجاب. لكن أقول: ال، عند االضطرار والتوجه بصدق، فإن أي اسم من أمساء هللا جيري األعظم الذي إذا دعي 
على لسانك جييبك به؛ ألن املوىل يريد أن ختلص له ابلدعاء، كما جاء يف حديث نصرة املظلوم: )إين ألنصر املظلوم 

يعبد الصنم أو يقول: هللا اثلث ثالثة، أو ولو كان كافرًا(، ملاذا  ألنه علم أن له رابً فدعاه، فالكافر املشرك الذي 
يقول: عزير ابن هللا، هذا يفعله يف حالة الرخاء والسعة، وعند الشدة يرتك كل شيء، ويتجه إىل هللا الواحد األحد؛ 
لينصره من مظلمته، وهنالك يستجيب هللا له؛ ألنه رفض كل اآلهلة، واجته إليه وحده. حصني ملا جاء وسأله رسول 

كم لك من إله  قال: سبعة. ستة يف األرض، وواحد يف السماء. قال: من الذي لرغبتك ورهبتك  قال: الذي هللا: )
يف السماء(. يعين: عند الرغبة أطلب منه، وعند الرهبة أخاف منه، والبقية لست خائفاً منهم، وال أطلبهم، فإذا كان 

فإذًا أنت مؤمن ابهلل يف حالة الطلب. وهكذا أمنا الذي لرغبتك ورهبتك هو الذي يف السماء، وهو هللا سبحانه، 
هاجر حينما سعت وترددت كان ترددها مبثابة صقل هلذا القلب، ونزع لكل خيوط األمل من األرض والبشر، حني 
تتوجه التوجه اخلالص إىل هللا، فجاء جربيل يشق الصخرة، وتنبع عني زمزم على وجه األرض، حىت ترى املاء عند 

 وتقول: زمِني زمِني، ويقول صلى هللا عليه وسلم: )رحم هللا هاجر! لوال أهنا زمَّتها لكانت زمزم هنرًا جيري(. ولدها، وأتيت
إذًا: كيف حتافظ على السعي  وكيف تستفيد منه  الشخص الذي هذب نفسه، وجدد يقينه ابهلل، وتوكل عليه حق 

 أبحد إال ابهلل.اتكاله؛ ينقلب إىل بلده وهو ال يرجو وال خيشى وال يعبأ 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 دروس من مىن وعرفات
 
 
 

مث أتيت إىل عرفات، وقد هيئت هتيئًة كاملًة يف العفة ويف األمانة ويف التوكل، فتأيت إىل عرصة عرفات وأنت عبد رابين 
زل ربنا إىل مساء حقاً، وهناك يتجلى املوىل سبحانه ألهل املوقف، كما جاء يف احلديث: )إذا كان عشية يوم عرفة ين

الدنيا يباهي أبهل املوقف مالئكَة السماء(، أهل املوقف خيطئون ويصيبون، ومالئكة السماء ال يـَْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم 
[، لكن يباهي هللا أبهل املوقف املالئكَة ويقول: انظروا )انظروا إىل عبادي! جاءوا 6َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن ]التحرمي:

 -اي مالئكيت-شعثاً غربًا ماذا يريدون  فيقولون: اي رب! يرجون رمحتك، وخيشون عذابك. فيقول سبحانه: ُأشهدكم 
أين قد غفرت هلم، أفيضوا مغفورًا لكم، وملن شفعتم فيه(. بعد هذا تنزل إىل مىن، وتبدأ برمي مجرة العقبة، والقضية 



بل احلج مثقاًل بذنوب، ومكباًل بقيود أوثقك هبا عدوك ليست حصيات ترميها أو تتمرن على هدف؛ فقد كنت ق
إبليس، ومحَّلك إايها، وأنت قد جئت إىل بيت هللا، وها أنت تفيض من عرفات ال قيد عندك وال وزر عليك، فهل 
،  تكون نشيطاً أم كسالانً، قوايً أم ضعيفاً  ال شك أنك قوي، فتأيت إىل عدوك وأتيت إىل اجلمرات وهي رمٌز للشيطان
كان يبدؤك ابلعداوة وابلنكال وابحلرب وينتصر عليك، وأنت اآلن يف موقف القوي املنتصر، فتعلن عليه احلرب: 

ابسم هللا، هللا أكرب، رمجاً للشيطان، وإرضاًء للرمحن. والذي يبدأ ابحلرب على عدوه، ويعلنها عليه، أينام له 
 ويسكت  ال، بل يكون يف يقظة دائمة.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 وقفة مع حنر اهلدي ورمي اجلمرات
 
 
 

مث تذهب وتنحر اهلدي وتتذكر فداء إمساعيل، وتتذكر بر الوالدين، وتذكر قول إبراهيم إلمساعيل عليهما السالم: اَي 
أريد أن أذحبك، أريد  [، لو جاء أبوك اآلن وقال:102بـُيَنَّ ِإيننِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأيننِ َأْذحَبَُك فَانُظْر َماَذا تـََرى ]الصافات:

أن أقطع إصبعك، ماذا ستقول  ستقول: اي أيب! ماذا بك ! ما الذي صار يف عقلك ! بل لو قال: أريد نصف مالك 
ْل َما تـُْؤَمُر َبِت افْـعَ المتنعت. وهذا إبراهيم يقول لولده: اَي بـُيَنَّ ِإيننِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأيننِ َأْذحَبَُك فَانُظْر َماَذا تـََرى قَاَل اَي أَ 

ُ ]الصافات: [ والحظ قوله: )إن شاء هللا(، فهي أكرب عون للعبد ِمَن الصَّاِبرِيَن 102َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَّ
َناُه َأْن اَي ِإبـَْراِهيُم * َقْد َصدَّْقَت الرُّؤْ 102]الصافات: اَي [، ويتم األمر: فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبنِي * َواَنَديـْ

[ هنا انتهت املهمة. ومن هذا أتخذ درسك: إن كنت ولدًا فإىل أي حد ترب أبويك ! وإن  105-103]الصافات:
كنت والدًا فإىل أي مدى تطيع هللا فيما أمرك ! وكذلك األم. جاء الشيطان إىل إمساعيل وقال له: أين تذهب مع 

لوحي عياانً؛ فيأخذ احلصاة ويرميه. فيذهب للشيخ: أين أبيك  قال: لينفذ أمر هللا. قال: مره فلينتظر حىت أييت ا
تذهب بولدك  قال: ألنفذ أمر هللا. قال: انتظر حىت أيتيك الوحي عياانً؛ فيأخذ احلصاة ويرميه. فيذهب لألم هناك: 

. قالت: تركِت ولدك مع هذا الشيخ! أتدرين ماذا يفعل به  فتقول: إىل أمر هللا، إنه أبوه. قال: سيذهب اآلن ليذحبه
إنه أمر هللا، وأتخذ احلصاة وترميه. ويقولون: هذا سبب رمي اجلمرات الثالث، وهللا تعاىل أعلم. قال إبراهيم: َوَأِراَن 

َنا ]البقرة: [، وهللا أراه املناسك، وال زالت من زمن إبراهيم حىت اليوم مناسك املسلمني. 128َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ
ن حماِفظاً على حجك دومنا ضياع وال إمهال، حىت تقضي حجك. روي أن النيب صلى هللا وهكذا جيب عليك أن تكو 

عليه وسلم ذكر فضل احلج من جميئك وخطو راحلتك، وطوافك وسعيك ووقوفك بعرفة إىل طوافك ابلبيت وفيه: 



نقية(. وهكذا )تطوف ابلبيت وأييت ملك يربد بكفه بني كتفيك ويقول: استقبل عماًل جديدًا، فصحيفتك بيضاء 
 نكون قد حافظنا على احلج مبا أوجب هللا سبحانه وتعاىل. وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه.

 
 
 

 [3احلديث الثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 فريضة اجلهاد
 
 
 

وصحبه ومن وااله. أما بعد: من  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله
الواجبات اليت ضيعها الناس اجلهاد. وقد يكون اجلهاد واجباً عينياً، وقد يكون واجباً كفائياً؛ ولكن يهمنا أن هللا 

سبحانه وتعاىل أوجبه يف اجلملة، واحلفاظ عليه مسئولية على األمة اإلسالمية، ال مسئولية فرد من األفراد، وال مجاعة 
تركه  -1اعات، وال دولة من الدول، بل مسئولية العامل اإلسالمي كله. وتضييع اجلهاد يكون أبحد أمرين: من اجلم

 أو ترك إعداد العدة له. ...... -2ابلكلية. 
 
 
 

 من إعداد العدة: االهتمام ابلصناعات العسكرية
 
 
 

لك سبياًل، فقال: َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن إن هللا سبحانه وتعاىل أمر األمة أن تعد العدة للقتال ما استطاعت إىل ذ
ٍة َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل ... ]األنفال: [ إىل آخره. والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا اتبعتم أذانب البقر، 60قـُوَّ

حىت تراجعوا دينكم(. فاتباع أذانب  وتبايعتم ابلعينة، وتركتم اجلهاد يف سبيل هللا، سلط هللا عليكم ذاًل ال ينزعه عنكم
البقر دليل على االشتغال ابلزراعة، والتبايع ابلعينة دليل على االشتغال بنوع من أنواع البيوع املختلف يف حكمها، 
 واجلمهور على حترميه، ومعىن هذا: ترك اجلهاد واالشتغال أبمور الدنيا. وقد بني املوىل سبحانه ذلك فقال: َوأَنِفُقوا يف 

[، وفسرها الصحايب اجلليل أاب أيوب األنصاري أبن ذلك برتك 195َسِبيِل اَّللَِّ َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ]البقرة:
اجلهاد يف سبيل هللا، وذلك حينما اصطف املسلمون مع أعدائهم يف بعض املعارك، فقام فارس من املسلمني واخرتق 

هة األخرى، مث كر راجعاً، فقال بعض القوم: ألقى بنفسه إىل التهلكة، فقال: ال وهللا! صف العدو حىت نفذ من اجل



أنتم تفسرون هذه اآلية على غري ما نزلت، كنا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جناهد مع رسول هللا، فقلنا 
و رجعنا إىل مزارعنا فأصلحناها، وإىل ذات يوم: لقد فتح هللا على رسوله، وانتشر اإلسالم، وعلت راية املسلمني، ل
[ أي: برتك اجلهاد، واالشتغال 195جتاراتنا فأدرانها؛ فنزلت اآلية الكرمية: َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ]البقرة:

دد نوعاً من العدة، أبمور الدنيا. ومدار األمر كله يف هذا الباب على إعداد العدة، وكل شيء يعد، واآلية الكرمية مل حت
وتركت ذلك لتقدير املسلمني حبسب ظروف احلياة، فالعدة يف سابق الزمن كانت ابخليل والسيف والرمح، واليوم 
بكل ما ُوجد. ويقول اخلرباء العسكريون: السالح اليوم هو اإلنتاج. ويقول النووي من قبل: إن تعلم الصناعات 

 -وهو موسوعة فقهية-يقول ذلك يف مقدمة اجملموع -ناعة حىت اإلبرة واجب كفائي، وعلى األمة أن تتعلم كل ص
ويقول:  -حينما تكلم على أقسام العلوم، وما جيب على األمة أن تتعلمه، وأنه جيب ختصص طوائف للفنون املختلفة
تلك اإلبرة، لو قصرت األمة اإلسالمية يف صناعة اإلبرة الحتاجت إىل عدوها يف جلب اإلبرة وحتكم العدو فيها يف 

فتجلس عرايانً ال تستطيع أن ختيط ثوابً، هكذا يقول النووي رمحه هللا. وحنن اليوم شاهدان جانبني يف احلرب والسلم، 
وإن كنا ال نتتبع اإلذاعات واألخبار فقد استفاضت األخبار يف مد روسيا أانبيب لصربيا، فأمريكا ماذا فعلت  

قذائف وال ابلنووايت وال ابلصواريخ، بل منعت عنها القمح، امتنعت من أعلنت عليها حرابً، أبي شيء  ال ابل
تصدير القمح هلا، فقامت روسيا تفرج عن رصيد ذهيب من رصيدها لتشرتي القمح من كندا. ويف أثناء معركة رمضان 

هللا يغفر -ل وقفت روسيا قطع الغيار عن اجليش املصري حىت يدفعوا الثمن نقدًا، ويقوم امللك فيص -حرب العبور-
ويقدم شيكاً مفتوحاً، ويدفع قيمة قطع الغيار فوراً. وأي نكاية أكثر من هذه ! يف أثناء املعركة متنع القطع  -له ويرمحه

وتقول: أعطوان الثمن فوراً، بلد يف حرب، واقتصادها متحمل الشيء الكثري، ويف تلك اللحظة تقول: أعطوان ! 
ب! إذًا: املنتج للسالح هو املتحكم يف العامل. قال هللا : َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم فمعىن ذلك أنكم ضدان يف هذه احلر 

[: القوة تكون يف السالح واإلنتاج واالقتصاد والتعليم، وأصبحت األسلحة اآلن كيماوية 60ِمْن قـُوٍَّة ]األنفال:
العدة اليت تقابل سالح العدو، وكما يقولون: ال يفل وغريها. األمة اليوم ضيعت اجلهاد يف سبيل هللا بتضييع إعداد 

[، أبي شيء يدفعون  كلما تعادلت القوَتن 251احلديد إال احلديد، َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض ]البقرة:
عدوه؛ لكن إذا أمن الناس من احلرب، أما إذا غلبت كفة إحدى اجلانبني فما الذي ينتظر  أن ينقض القوي على 

عرف أن هناك ما يقابل سالحه تعادلت الكفتان فتوقفتا. فاألمة اليوم ضيعت اجلهاد، وكان السلف رضي هللا تعاىل 
 عنهم يقاتلون قدر الطاقة، وكان هارون الرشيد رمحه هللا يغزو سنة، وحيج أخرى.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 من إعداد العدة: التدريب والتعليم
 
 



 
بيل هللا مما أوجبه هللا، فكيف حنافظ عليه كما حنافظ على أركان اإلسالم  نعد له العدة، والعدة هذه هل اجلهاد يف س

ستعمل بذاهتا تلقائياً أم أهنا حتتاج إىل أيٍد تـُْعِملها ! حتتاج إىل أيٍد عاملة. إذاً: جيب إعداد الرجال والشباب، وتدريبهم 
ليس اجلندي جمرد الذي حيمل السالح يف امليدان، بل كذلك من خيدم هذا وتعليمهم ومترينهم حىت تكون هناك قوة. و 

اجلندي يف مصانع األسلحة واألنسجة، فهناك من يصنع له الفراش، وهناك من يصنع له الثياب، فكل من يؤمِنن 
 تشرب من طلبات اجلندي فهو يف اجلندية، وهو يف سبيل هللا. من عظيم أجر الفارس أن فرسه ما ترتع يف مرعى، وال

ماء وال تصعد شرفاً، وال هتبط وادايً، وال تروث رواثً، إال كان ذلك كله يف حسناته، أما اجملاهد بنفسه فيكفي تلك 
يف َسِبيِل اَّللَِّ فـَيَـْقتـُُلوَن يـَُقاتُِلوَن الصفقة اليت بينه وبني هللا: ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة 

ِبيِل [. َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف سَ 111َويـُْقتَـُلوَن ]التوبة:
على األمة اإلسالمية جمتمعة: أن تعيد النظر يف أمر اجلهاد [. إذاً: مما جيب 11-10اَّللَِّ أبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ]الصف:

يف سبيل هللا، وقد أشران أنه قبل أن نرفع السالح ونقاتل العدو؛ جيب أن نصلح ذات بيننا، كما جاء يف مطلع سورة 
َفاِل ُقِل األَنْـ  َفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا األنفال، وهي يف ذكر أعظم انتصار للمسلمني يف غزوة بدر: َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنـْ

[، فقبل أن يتكلم عن املعركة ونتائجها قال: َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم ، وهذا 1اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم ]األنفال:
قسم األول: )إن هللا ابب واسع، ويهمنا التنبيه عليه فقط. ننتقل إىل القسم الثاين من احلديث، وقد انتهينا من جعل ال

 فرض فرائض فال تضيعوها( أي: ابحلفاظ عليها وإقامتها.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 احلدود يف اإلسالم
 
 
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وحدَّ حدودًا فال تعتدوها(: هذا القسم الثاين من احلديث، ويستوجب من 
 َرض فرائض(؛ ألن: )حدَّ حدودًا( أعم من تلك الفرائض. ......طالب العلم أن يقف عنده طوياًل أكثر من قوله: )فَـ 

 
 
 

 تعريف احلد لغة
 
 



 
احلد يف اللغة: املنع، تقول: هذا حد البيت، أو: هذا حد امللك، وكل عني من العقارات هلا حدود أربعة: شرق وغرب 

احملدود أن يدخل داخل تلك احلدود،  ومشال وجنوب، وفائدة هذا احلد: أن متنع احملدود أن خيرج عن حده، ومتنع غري
فهو مانع، وكما قالوا: إال سليمان إذ قال اإلله له قم يف الربية فاحددها عن الفند يعين: امنعها. وقالوا: مسيت 

العقوابت لبعض اجلرائم حدودًا؛ ألهنا متنع الناس من الوقوع فيها، ومساها صلى هللا عليه وسلم حدًا يف قضية املرأة 
ية اليت كانت تستعري املتاع وجتحده، مث سرقت ورُفع أمرها إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، وصدر األمر املخزوم

بقطع يدها، فأرسلوا إليه حب رسول هللا وابن حبه أسامة يشفع فيها، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أتشفع يف حد من 
الشرب أو القذف أو الزان للبكر، والرجم حد يف زان  حدود هللا !( قالوا: قطع اليد حد يف السرقة، واجللد حد يف

الثيب. وهذه احلدود موانع وزواجر عن وقوع اإلنسان يف هذه املعاصي اليت ُجعلت هلا هذه احلدود. ويقال عن 
 : املنع.املتوَّّ عنها زوُجها: هي يف حداد؛ ألهنا ُمنعت من الزينة، مسي احلديد حديدًا لقوة مناعته. إذًا: احلد يف اللغة

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 تعريف احلد شرعاً 
 
 
 

الفقهاء يقولون: احلد: هو ما شرعه هللا عقوبًة على املعاصي، قال صلى هللا عليه وسلم: )إقامة حد خري من مطر 
ة: أربعني يوماً(، وهذا من بركة حتكيم كتاب هللا. ويطلق احلد على املعىن األصلي: التعريف والتمييز. ويقول املناطق

احلد هو ذكر اجلنس مع الفصل، فحد اإلنسان عند املناطقة: أنه حيوان: وهذا اجلنس، انطق: وهذا الفصل؛ لكي 
مييزوه عن الصاهل والناهق ... إىل آخره، فالكل حيوان؛ لكن أييت الفصل الذي خيتص هبذا النوع فيميزه وحيدده. 

ييزه عن غريه. فقالوا: احلد: كل ما هنى هللا عنه وبينه وتقول: حد الشفعة كذا، وحد الواجب كذا، أي: تعريفه ومت
 وميزه عن غريه، فأصبح حمدوداً بتعريف الشرع إايه. وبعضهم يقول: احلد هو الشرط.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 



 
 ذكر احلد يف سورة البقرة

 
 
 

 النساء، والتوبة، واجملادلة، لو تتبعنا كتاب هللا يف لفظة احلد بكل أتنٍن جندها جاءت يف سورة البقرة عدة مرات، ويف
والطالق، فلننظر يف هذه األلفاظ اليت جاء فيها لفظ احلد: أول ما يصادفنا لفظ احلد يف سورة البقرة، يف آية الصيام 

ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تـَْقَربُوَها ] [. وإذا 187البقرة:وحكم االعتكاف: َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ
[ جتد تقسيم الناس الثالثي: مؤمنني وكافرين ومنافقني، مث جتد سياقاً طوياًل مع 1أتملت املصحف من أول امل ]البقرة:

ِت [.. َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى اِبْلبَـيِنَنا75[.. َأفـََتْطَمُعوَن ... ]البقرة:60بين إسرائيل: َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ... ]البقرة:
[، إىل أن أييت قوله تعاىل : تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ . إذا وقفنا عند حدود هللا تلك جند بعض املفسرين يقول: َوال 92]البقرة:

ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ ]البقرة:  [، يعين: ال تقربوا النساء وأنتم عاكفون. وجييب187تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ
ُتْم َعاِكُفوَن ]البقرة: [ هذا شيء واحد؛ 187البعض اآلخر ك أيب حيان ويقول: ال، هذا مفرد، َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

ولكن )تِْلَك(: اسم إشارة ترجع إىل آايت الصيام بكل ما فيها من أحكام، وآايت الصيام جند يف أوهلا: َكَما ُكِتَب 
ماً َمْعُدوَداٍت ]البقرة:183البقرة:َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ] [.. َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة 184[.. َأايَّ

[، مث: َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتَْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا 184[.. َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً ]البقرة:184]البقرة:
تَـُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ ]البقرة: َعْنُكْم فَاآلنَ  ُتْم َعاِكُفوَن 187اَبِشُروُهنَّ َوابـْ [، مث: َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

[. إذًا: آايت الصيام فيها حدود من احملرمات، ويف النهاية قال: َفال تـَْقَربُوَها 187يف اْلَمَساِجِد ]البقرة:
[. ولكن قبل آية الصيام جتد آية الوصية عند املوت: ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك 187ة:]البقر 

َلى ]البقرة:180َخرْيًا اْلَوِصيَُّة ]البقرة: [، وقبلها: لَْيَس اْلرِبَّ 178[، وجتد قبل الوصية: ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـْ
َا َحرََّم َعَلْيُكُم 176[، وقبلها: َذِلَك أبَِنَّ اَّللََّ نـَزََّل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِن ]البقرة:177تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ]البقرة: َأنْ  [. وقبلها: ِإمنَّ

َتَة َوالدََّم َوحَلَْم اخْلِنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ]البقرة: على الزوجة، مث الطالق:  [. مث ذكر احمليض، مث اإليالء واحللف173اْلَميـْ
[. وسياق عشرة الزوجة طويل، من آية نكاح املشركات واملشركني، وكل ذلك 227َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق ]البقرة:

[ يعين: حمارمه اليت 229موضوعه يتعلق بعشرة الزوجة ابتداًء وعشرًة وفراقاً. إذًا قوله: تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ ]البقرة:
 [.229ها وميَّزها وجعلها بني احلالل واحلرام، َفال تـَْعَتُدوَها ]البقرة:حرَّمها وحدَّ 

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ذكر احلد يف سورة التوبة



 
 
 

ِلِه  َعَلى َرُسو ننتقل إىل سورة التوبة قال هللا : اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاقاً َوَأْجَدُر َأالَّ يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنَزَل اَّللَُّ 
[، هذه احلدود عامة، سواء كانت يف العقوابت أو يف احلالل واحلرام. مث يف نفس السورة بعد األوىل بعدة 97]التوبة:

َن َعِن ْعُروِف َوالنَّاُهو آايت جند قوله تعاىل: : التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن اِبْلمَ 
 [، وهذه شاملة، وفيها مدح للذين حيفظون حدود هللا وحمارمه مطلقاً.112اْلُمنَكِر َواحْلَاِفُظوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ ]التوبة:

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 ذكر احلد يف سورة اجملادلة
 
 
 

َع اَّللَُّ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلكَ  يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنَّ  ننتقل إىل سورة اجملادلة قال هللا : َقْد مسَِ
يٌع َبِصرٌي * الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ ُأمََّهاهِتِْم ِإْن ُأمََّهاتـُُهْم ِإالَّ  ِئي َوَلْدنـَُهْم َوِإنَـُّهْم لَيَـُقوُلوَن اَّللََّ مسَِ  الالَّ

[، بعد منكٍر وزور عفوٌّ عفور، الحظوا فضَل هللا! َوِإنَـُّهْم 2-1ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َوزُوراً َوِإنَّ اَّللََّ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ]اجملادلة:
ا لسعُة فضل لَيَـُقوُلوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َوزُوراً ... ، قد حتتاج: )وهللا شديد العقاب(؛ لكن )وهللا عفو غفور(، وهللا! إهن

من هللا؛ ألهنا قضااي قد تقع بني الزوجني، وكأن هللا يرشد الزوجني إىل املغفرة والرمحة فيما يقع بينهما، ال أن يقفا 
بسوط وبعصا، ويعاقب كل منهما صاحبه، مع أن الظهار ال أييت إال يف حالة الغضب، فلو قال: )وهللا شديد 

؛ لكن )عفو غفور( فبدالً من أن تقول هلا: أنت علي كظهر أمي، قل هلا: أنت  العقاب(، إذًا: فَدْعه أيخذ حقه منها
كأخيت عاطفًة ورمحًة ومودة، أنت تقول منكرًا من القول وزوراً، وهللا يقول لك: أان عفو غفور! مث بعد هذا املنكر من 

[: 3َسائِِهْم مثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا ]اجملادلة:القول والزور من العبد أييت احلل وفض املشكلة: َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن نِ 
ليس معىن )يـَُعوُدوَن( أي: إىل قوله: أنِت عليَّ كظهر أمي، ال، بل يعود إىل اليت قال هلا: أنت علي كظهر أمي، يعود 

، َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ [ 3إليها كزوجة، ولكن قبل ذلك: فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا ]اجملادلة:
[، وما قال: )فمن مل جيد(؛ ألن هذا راجع إىل االستطاعة، والصيام موجود. َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع 4َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع ]اجملادلة:

[: هم مؤمنون من السابق؛ ولكن لتؤمنوا بفرائضه وتشريعاته، 4فَِإْطَعاُم ِستِننَي ِمْسِكيناً َذِلَك لِتـُْؤِمُنوا اِبَّللَِّ ]اجملادلة:
ُدوُد واإلميان ابهلل يستلزم السمع والطاعة، وكأنه يقول: إميان عمل، إميان تنفيذ. َذِلَك لِتُـْؤِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك حُ 

[، فمن مل يؤمن بتشريع هللا، ومل يعمل هبذه 4َّللَِّ َوَرُسولِِه ]اجملادلة:[: ألنه قال: لِتُـْؤِمُنوا ابِ 4اَّللَِّ َوِلْلَكاِفرِيَن ... ]اجملادلة:



[. إذًا قوله: َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ 4احلدود ويقيمها كما أمر هللا يكون كافرًا، َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم ]اجملادلة:
 قادايً، وعملياً.[ لقضية الظهار بكاملها، واإلميان ابهلل يكون اعت4]اجملادلة:

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 أقسام خطاب هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن
 
 
 
[، وهذا نداء خاص للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولذا 1ويقول هللا يف سورة الطالق: اي أيها النَّيبُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم ]الطالق:
َترة ال يدخل هو يف  - عليه وسلم فله عدة حاالت: ويقول العلماء: إذا جاء اخلطاب خبصوص النيب صلى هللا

وَترًة · وَترًة يكون خاصاً به فال يشركه أحد غريه.  -اخلطاب أبدًا، وليس هو معنياً به، واألمة معنية به يف شخصيته. 
 يكون اخلطاب خاصاً به، واألمة تشرتك معه فيه. ......

 
 
 

 هقسم ال يتناوله وال ميكن أن يدخل حتت نطاق
 
 
 

[: )الكاف( هذه متوجهة إىل املخاَطب هبا، وهو الرسول صلى هللا عليه 23مثل قوله تعاىل: َوَقَضى رَبَُّك ]اإلسراء:
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأْو   ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً ِإمَّا يـَبـْ َهْرمُهَا ِكالمُهَا َفال تـَقُ وسلم. َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ ْل هَلَُما ُأفٍن َوال تـَنـْ

[: 24-23اين َصِغريًا ]اإلسراء:َوُقْل هَلَُما قـَْوالً َكِرمياً * َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِن ِمَن الرَّمْحَِة َوُقْل رَّبِن اْرمَحُْهَما َكَما رَبَـّيَ 
ُلَغنَّ عِ  ْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأْو ِكالمُهَا َفال تـَُقْل هَلَُما ُأف  سبحان هللا! أين أبـََوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ِإمَّا يـَبـْ

أبوه تويف وهو محٌل يف بطن أمه، وأمه توفيت وعمره مخس سنوات، والقرآن نزل عليه بعد أن جاوز األربعني من 
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأْو ِكال [، ومها غري موجودين اآلن  َفال تـَُقْل 23مُهَا ]اإلسراء:عمره. فكيف يقول: ِإمَّا يـَبـْ

َهْرمُهَا ]اإلسراء:23هَلَُما ُأفٍن ]اإلسراء: [: مها ليسا موجوَدين حىت ينهرمها؛ 23[، هو ليس بقائل هلما. َوال تـَنـْ
ه ليس خاص بشخصه صلى هللا عليه وسلم، واحلكم لغريه. وملاذا جاء اخلطاب خبصوصه مع أن -إذاً -فاخلطاب 

داخاًل فيه  إعظاماً حلق األبوين، أي: لو كان أبواه على قيد احلياة لكان هذا حكمهما، حىت ولو ماَت على الكفر، 
[. حتسسوا رمحة هللا اي 15قال سبحانه: َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما ]لقمان:



سعة فضل هللا، األبوان كافران جياهدان االبن على أن يشرك ابهلل، واملوىل سبحانه الذي أيمران إخوان! حتسسوا 
َيا َمْعُروفاً ]لقمان: نـْ ُهَما يف الدُّ [: حيرضاين على الشرك وتقول يل: صاحبهما ابملعروف! 15ابإلشراك به يقول: َوَصاِحبـْ

عليك ال تضيعه، ما دمت مسلماً يل وعبدًا من عبادي؛ أبواك مها سبب وجودك، حقي أان متساهل فيه؛ لكن حقهم 
 فإين أريدك على املثالية العليا، ال أريد عبداً من عبادي يضيع حقاً واجباً عليه.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 قسم خيتص به وحده
 
 
 

نَّيبِن ِإْن َأرَاَد النَّيبُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك مثل قضية املرأة الواهبة نفسها، قال هللا: َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِل
[: أبدًا، ما أحٌد له دخل يف هذه اآلية، ولذا ال حيق ملسلم أن يستبيح بضع امرأة 50ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي ]األحزاب:

ل هذه خالصة للنيب، ملاذا  النَّيبُّ بوهبها نفسها إليه، فهل تقول: وهبُت نفسي إليك، فيقول: قبلت، وتباح له  ال. ب
[ فهو ويل من ال ويل له، كما لو كانت لك أمة وتعتقها وتتزوجها، ال حتتاج 6َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسِهْم ]األحزاب:

: )زوجنيها إىل إنسان يعقد لك عليها؛ ألنك أنت وليها. ولذا حينما صعَّد النظر فيها وصوَّب وتركها، قام رجل وقال
إن مل تكن لك هبا حاجة، قال: ماذا عندك لتدفع هلا صداقاً  مث قال: زوجتكها مبا معك من القرآن(، وهل قال هلا: 
ائت أببيك أو أخيك أو عمك أم أنه هو الذي توىل زواجها  هو الذي زوَّجها ال غريه، وكانت تريد أن تزوج نفسها 

له، وليس هو من حمارمها، ومع ذلك يقول: )زوجتكها(. ملاذا  ألن له حق به، وهذا معناه: أهنا بعيدة عنه، وحتل 
 الوالية على كل مسلم، فتصح اهلبة إليه، أما أنت فال والية لك على غريك.

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 قسم خاص به وتشرتك معه األمة
 



 
 

[، وهذا خطاب 1حُتَرنُِم َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلَك ]التحرمي: [، وال أخص من هذا: ملَِ 1مثل قوله تعاىل: اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ]التحرمي:
َتِغي 1خاص بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم. اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ملَ حُتَرنُِم ]التحرمي: [، أي: أنت. َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلَك تـَبـْ

[، كان يقول والدان الشيخ األمني 2-1اَّللَُّ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم ]التحرمي:َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم * َقْد فـََرَض 
ُ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم -رمحة هللا تعاىل علينا وعليه- : اخلطاب ابتداًء للنيب؛ ولكن األمة معه بدليل: َقْد فـََرَض اَّللَّ

 لك حتلة ميينك(؛ ولكن ملا جاء إىل احلكم وإىل إصالح هذا [، ولو كان خاصاً به لقال: )قد فرض هللا2]التحرمي:
لكن سبب احلكم  األمر مشل األمة. إذًا: األمة داخلة يف قوله: اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ملَ حُتَرنُِم َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلَك ، فيشملها احلكم؛ 

[، هذا خطاب للنيب عليه الصالة والسالم ومعه 1ْقُتُم ]الطالق:كان خاصاً برسول هللا. يقول هللا: اي أيها النَّيبُّ ِإَذا َطلَّ 
وا اَّللََّ رَبَُّكْم ال خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن غريه. ِإَذا َطلَّْقُتُم النِنَساَء َفَطلِنُقوُهنَّ : أوالً. ِلِعدَّهِتِنَّ : اثنياً. َوَأْحُصوا اْلِعدََّة : اثلثاً. َواتَـّقُ 

[ أي: ال خترجوهن أنتم اعتداًء وغضباً، وكذلك هن ال خيرجن؛ ألن هلا احلق أن تبقى 1َن ]الطالق:بـُُيوهِتِنَّ َوال خَيُْرجْ 
[: مخسة أحكام، 1إىل العدة ما دامت رجعية. َوال خَيُْرْجَن ِإالَّ َأْن أيَِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيِنَنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ ]الطالق:

[، راجعة جلميع ما تقدم من آداب وأحكام الطالق من إحصاء العدة وإبقاء 1]الطالق: فقوله: َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ 
 الزوجة يف بيت الزوجية وال خُتَْرج وال خَتُْرج ِإالَّ َأْن أيَِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيِنَنٍة .

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 الفرق بني )تعتدوها، وتقربوها( يف احلدود
 
 
 

[(. ولو 187حدودًا فال تعتدوها(، ويف اآلية: تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تـَْقَربُوَها ]البقرة:يف هذا احلديث قال: )وحد 
رجعنا إىل املواضع يف كتاب هللا اليت ذُكرت فيها احلدود، وعمل هلا أحد فهرساً سيجدها قد مشلت مجيع أبواب احلرام 

وما يتعلق ابألحكام عند املوت يف · ما يتعلق ابلدماء. و · ما يتعلق ابلعبادات يف الصيام. · يف كتاب هللا، فمنها: 
وما يتعلق أيضاً بنوعية الزواج من · مث أييت إىل موضوع الطالق. · مث أييت إىل االعتكاف تتمًة للعبادات. · الوصية. 

إذًا:  وما يتعلق ابإليالء. وكل ذلك من أحكام األسرة واألحوال الشخصية كما يقولون.· املشركات واملشركني. 
يستطيع اإلنسان أن يقول: فرق بني )تـَْقَربُوَها( و)تـَْعَتُدوَها(، ولو جئنا إىل ما يتعلق ابلطالق واخلُلع واألخذ من 

َما افْـَتَدْت بِِه ْيِهَما ِفيالزوجة، ِإالَّ َأْن خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اَّللَِّ َفال ُجَناَح َعلَ 
[، كلها أمور مالية، ومعامل ال جيوز أن تـَُتَخطَّى. ولكن إذا جئنا إىل َفال تـَْقَربُوَها  أي: كونوا بعيدين عنها 229]البقرة:

تَـُغوا َما َكَتَب  قليالً، جندها ليست يف املاليات، وليست يف احلقوق الشخصية الذاتية؛ ولكن اَبِشُروُهنَّ َوابـْ



َلَة الصِنَياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلكُ 187]البقرة: ْم [ إذاً: هذا يف ِحلِنيَّة الوطء يف ليل رمضان. ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
ُتْم لَِباٌس هَلُنَّ َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم خَتَْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآل ُ َوأَنـْ تَـُغوا َما َكَتَب اَّللَّ َن اَبِشُروُهنَّ َوابـْ

[، فلو قال هنا )فال 187َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ]البقرة:
[ أي: أمسكوا عن األكل 187 تـَْقَربُوَها ]البقرة:تعتدوها(، فمعناه: أننا جئنا إىل نقطة الصفر مع الفجر؛ لكن َفال

ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد  والشرب والنساء قبل الفجر، وال تقربوا الفجر هبذه األمور. فقوله: َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ
حترمي اللمس والقبلة وحنو [ فيه 187[: إذا محلنا املباشرة على الوطء فقوله: َفال تـَْقَربُوَها ]البقرة:187]البقرة:

ذلك. إذًا: قضية َفال تـَْقَربُوَها  تستلزم االبتعاد، وجتعل هناك منطقة حمرمة، ولذا انسب معها َفال تـَْقَربُوَها 
[، أما بقية احلدود األخرى أو األحكام األخرى فهي أمور عادية ليس فيها حظ للنفس والشهوة؛ ألن 187]البقرة:

أن يبتعد عنه. لعل يف هذا القدر من شرح هذا احلديث يكفي لبيان ما جاء يف هذا احلديث.  ما يتعلق ابلغريزة جيب
وقد شرحنا قوله : )فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدوداً فال تعتدوها(. وبقي معنا قوله : )وهنى عن أشياء فال 

ث فيما بعد إن شاء هللا. وابهلل تعاىل تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحًة بكم...(، وستأيت تتمة للكالم عن ابقي احلدي
التوفيق. وأسأل هللا سبحانه أن جيعلنا وإايكم ممن يقيم حدود كتاب هللا، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا 
وإايكم ملا حيبه ويرضاه. وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة 

  وبركاته. ......هللا
 
 

 [4احلديث الثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 احلدود ولزوم الوقوف عندها
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
ا بعد: فما زلنا يف شرح احلديث الثالثني من األربعني اليت ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أم

مجعها اإلمام أبو زكراي النووي رمحه هللا تعاىل، وهو حديث أيب ثعلبة اخلشين عن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
ها، وسكت وسلم أنه قال: )إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودًا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكو 

عن أشياء رمحًة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها(، حديث حسن، رواه الدارقطين وغريه. أيها اإلخوة! إن هذا 
: أمجع حديث اشتمل على جوانب التشريع اإلسالمي، وال يوجد حكم -كما قال العلماء-احلديث النبوي الشريف 

واملباح، وهذه هي أقسام التشريع. )إن هللا فرض فرائض فال  خيرج عن نطاقه؛ ألنه مجع الفرائض واحلدود واملنهي عنه
تضيعوها(، أي: حافظوا عليها، والفرائض ما ُأمر بفعله، وتقدم الكالم عليها، مث قال: )وحد حدودًا فال تعتدوها(، مث 

أشياء(،  قال: )وحرم أشياء فال تنتهكوها(: وتقدمت اإلشارة إىل نوع من االشرتاك يف: )وحد حدودًا( و: )حرم



واختلف العلماء يف املراد ابحلدود، فقيل: هي العقوابت والزواجر، مثل: حد السرقة قطع، وحد الزان رجم أو جلد، 
والقذف ... إىل آخره. وقيل: املراد بـ)حد حدودًا( أي: ميَّز أحكاماً وبينها )فال تعتدوها(. وتقدم الكالم على ما جاء 

[ فيما يتعلق ابلصيام واالعتكاف. وقوله: تِْلَك 187َك ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تـَْقَربُوَها ]البقرة:يف كتاب هللا من قوله تعاىل: تِلْ 
[، فيما يتعلق أبمر الطالق والنساء. وما يتعلق ابملواريث واألنصباء يف سورة 229ُحُدوُد اَّللَِّ َفال تـَْعَتُدوَها ]البقرة:

. وما جاء يف سورة اجملادلة يف الظهار بني الرجل وزوجه. وما جاء يف النساء. وما جاء يف سورة التوبة حبفظ حدود هللا
سورة الطالق يف أمر العدة. ويرى بعض العلماء أننا لو محلنا حدود هللا على تلك املسميات لكان تكراراً للمعاين، 

بني ما حرم هللا، والكل فيه )هنى عن أشياء(، )حرم أشياء(، والواقع أنه ابلتأمل يظهر أن هناك فرقاً بني حدود هللا و 
ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ ]البقرة [، وقد 187:التحرمي واملنع. فمثاًل قوله تعاىل: َوال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

ُيشار هبا إىل ذكران قول أيب حيان رمحه هللا: )تلك( اسم إشارة للجمع، و)حدود( جمموعة، و)تلك( إشارة ملؤنث، وقد 
البعيد، فتشمل أحكام الصيام كلها. ولو رجعنا إىل اآلايت قبلها بقليل لوجدان الوصية والقصاص. فنقول: إن يف 
مسمى احلدود هنا معامل حمددة معدودة: فاالعتكاف أايم معينة. والصيام كذلك أايم معدودات. والوصية يف شيء 

[ فهو أيضاً معدود، 229ا آية البقرة: الطَّالُق َمرَََّتِن ... ]البقرة:حمدود. والقصاص يف نفس ... إىل آخره. وهكذ
ُتُموُهنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأْن خَيَافَا ... ]البقرة: [ إىل آخره. وكذلك آية النساء يف املواريث 229َوال حيَِلُّ َلُكْم َأْن أَتُْخُذوا ممَّا آتـَيـْ

معدودة. ويف سورة الطالق بيان للعدة: َفَطلِنُقوُهنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ َوَأْحُصوا  أنصباء حمددة معدودة. ويف الظهار كفارة معينة
 [. فيكون شيء معني حمدد؛ فال تعتدوا تلك احلدود اليت حدها هللا. ......1اْلِعدََّة ]الطالق:

 
 

 أثر انتهاك احملرمات
 
 
 

ىل النصوص القرآنية جند أن التحرمي الوارد يف  أنيت إىل القسم الثالث يف احلديث، وهو: )وحرم أشياء(، وإذا جئنا إ
كتاب هللا لألشياء إمنا يتعلق بصفات احملرمات، وكما يقول األصوليون: )احلكم ال يتوجه إىل العني؛ ولكن إىل صفة 
فيها(. وكلمة: )وحرم أشياء( نقف عندها وقفة خفيفة، وهي: إن احلق يف فرض الفرائض وحتديد احلدود وحترمي 

إمنا هو هلل وحده، وال حيق ملخلوق أايً كان أن يقتحم هذا الباب ويقول: هذا حالل وهذا حرام، بل عاتب هللا األشياء 
[، بل 1حرمي:رسوله صلى هللا عليه وسلم حينما حرم على نفسه مباحاً فقال: اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ملَ حُتَرنُِم َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلَك ]الت

َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب  قال سبحانه حمذرًا:
يِن َما مَلْ أيََْذْن ِبِه اَّللَُّ ]الشورى:116]النحل: [. إذًا: حق التشريع 21[، وقال: َأْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِن

َج رض والتحديد والتحرمي إمنا هو هلل سبحانه، وكذلك اإلابحة واحللية كما قال هللا: ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَّيِت َأْخرَ ابلف
[، فال أحد ميلك ذلك. ويقول علماء اللغة واملنطق: أعم العمومات كلمة: 32ِلِعَباِدِه َوالطَّيِنَباِت ِمَن الرِنْزِق ]األعراف:

إذ ال خيرج منها موجود يف هذا الوجود، فكل موجود يصدق عليه أنه شيء من األشياء، و)شيء( هنا لفظ )شيء(؛ 
أن النصوص تنقسم إىل قسمني: قسم يكون عقوبة  -بنوع من التأمل-جممل، ولو جئنا إىل نصوص القرآن جند 

قول هللا سبحانه:  -وهو التحرمي-األول وابتالًء. وقسم يكون إرشادًا وتوجيهاً ملصلحة املكلف يف ذاته. فمن القسم 



[ أي: بسبب ظلمهم واعتدائهم. وقد يكون 160فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيِنَباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم ]النساء:
لََنا َمِلكاً نـَُقاِتْل يف َسِبيِل اَّللَِّ ... امتحاانً كما كان لليهود يف قضية طالوت مع اجلنود: ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍن هَلُُم ابـَْعْث 

نَ 246]البقرة: ا َوحَنُْن َأَحقُّ [، َوقَاَل هَلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اَّللََّ َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكاً قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن لَُه اْلُمْلُك َعَليـْ
[، وهذه مقاييس مادية يف تولية الرائسة. وهللا يرد عليهم مبقومات 247]البقرة: اِبْلُمْلِك ِمْنُه َومَلْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَمالِ 

[ أواًل اختاره هللا واصطفاه، واختيار 247الرائسة والقيادة الفعلية الصحيحة: َوزَاَدُه َبْسَطًة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم ]البقرة:
ًة يف  مقومات القيادة واْلِعْلِم َواجلِْْسِم ؛ فالعلم يعرف به كيف يدير هللا ال يكون إال لألصلح، وهنا َوزَاَدُه  عليكم َبْسطَ 

اجليش، وكيف يدير املعارك، وكيف يسوس األمة، وملك جاهل ال يستطيع أن يسوس أمة، بلقيس ملا كانت عاقلة 
[، فكرت بعقلها، 34ُدوَها ]النمل:وجاءها خرب سليمان، فكرت واستشارت قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفسَ 

ٍة ]النمل: [، اجلندي يعرف السالح والقوة؛ ولكن امللك يعرف السياسة 33ومل تقل كما قال جندها: حَنُْن ُأْوُلوا قـُوَّ
وبُعد النظر والتدبري، وهلذا إذا دخل العسكري يف السياسة أفسدها؛ ألن عمله يف امليدان. إذًا: من مقومات القيادة 

مة: العلم واجلسم؛ فالعلم خيطط ويدبر، واجلسم بقوته ينفذ. وحينما فصل طالوت ابجلنود ماذا قال هلم  قال: السلي
َتِليُكْم ]البقرة: َتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِن َوَمْن مَلْ 249ِإنَّ اَّللََّ ُمبـْ [ ، ما قال هلم: )معطيكم هنراً(، بل ُمبـْ

[. وهنا أييت السؤال: ملاذا يبتليهم هبذا النهر  ليعلم حقيقة 249فَِإنَُّه ِمينِن ِإالَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه ]البقرة: َيْطَعْمهُ 
الطاعة؛ ألنه رغم أنفهم صار ملكاً عليهم، فهو بدون اختيارهم، ومن هنا تظهر نتيجة العلم، وهل يقابل عدوًا بقوم مل 

ثق فيهم  وهل الثقة متبادلة بينهم أم منفية  منفية من جهتهم؛ ألهنم قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك يرتضوه ملكاً  وهل ي
َنا ]البقرة: [، استبعدوا أن يكون ملكاً عليهم، فهو مفروض عليهم، فهل سيخلصون معه يف قتال العدو  247َعَليـْ

يف احلار، وإذا شربوا امتألت بطوهنم، وإذا قابلوا العدو ال وليس األمر كما يقول بعض املفسرين: إهنم كانوا يف الص
يستطيعون القتال، وهذا كالٌم ال يُقال؛ فهم ليسوا أمام العدو حىت ال تكون هناك فرصة ألن يشربوا، فما زالوا 

قة الطاعة بعيدين، وما وصلوا إىل العدو إال بعد حني. والذي يهمنا: أن يف هذا امتحاانً هلؤالء القوم؛ ليعلم حقي
ُهْم ]البقرة: [ أي: أهنم بفعلهم قالوا: حنن لن نطيعه؛ وعليه فإهنم 249واالمتثال. فقال هللا: َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ قَِلياًل ِمنـْ

سوف يعتزلون القتال. علي رضي هللا تعاىل عنه قبل حماربة اخلوارج أرسل إليهم ابن عباس وانقشهم، ورجع منهم 
قال هلم: ) أما أنتم فاجتنبوا، ال تقاتلون معنا وال مع عدوان(، فهو مل يطمئن إليهم؛ ألهنم لتوهم عشرة آالف مقاتل، ف

رجعوا إليه، ودخلوا يف صفه، فإذا جاءوا معه وقابلوا إخواهنم الذين كانوا معهم، فمن يضمن أن العاطفة تغلب 
. أنيت إىل هذه األمة، وجند أيضاً موضوع االمتحان عليهم، وينقلبون عليه  بل ال لنا، وال علينا. وهنا طالوت امتحنهم

ُلَونَُّكُم اَّللَُّ ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم ]املائدة: [ ابتالء )ليبلونكم(، وقال: 94يف قول هللا سبحانه: لَيَـبـْ
ُتْم ُحُرٌم ]املائدة: [. فهم خافوا 94ا ابتالء، لِيَـْعَلَم اَّللَُّ َمْن خَيَافُُه اِبْلَغْيِب ]املائدة:[. إذاً: هن95ال تـَْقتُـُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ

هللا، وهللا يعلم منهم ذلك، فإن هللا ال خيفى عليه شيء من قبل أن يوجد العامل؛ لكن ظهرت فضيلة هذه األمة، وعلم 
هذا، وامُتحنت فرسبت، قال هللا: َواْسَأهْلُْم  الناس حقيقة مكانة األمة احملمدية، ملاذا  ألن هناك أمة قد ابُتليت مبثل

ِهْم ُشرَّعاً َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال َعِن اْلَقْريَِة الَّيِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن يف السَّْبِت ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبتِ 
ربوا، وألقوا الِشباك يوم اجلمعة، وجاءت احليتان يوم السبت، وأخذوا [، فماذا فعلوا  ما ص163أَتْتِيِهْم ]األعراف:

الشباك يوم األحد مليئة ابحليتان. فتلك أمة احتالت على ما حرم هللا يف الصيد، وهذه أمة حافظت على حدود هللا 
و من حيوان يف وحمارمه؛ فلما خرجوا يف عمرة احلديبية ما امتدت يد صحايب واحد إىل صيد من طري أو من غزال أ

[، أييت الصيد فيقف على سن 94األرض، وأييت الصيد يتحداهم، كما وصفه هللا: تـََنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم ]املائدة:



الرمح الذي هو أداة صيده، َأِمَن ويتحدى ويقف على سن الرمح، وتناله اليد! فيقال له: اذهب ال متتحين فيك. 
عليه وسلم بظيب يستظل يف ظل شجرة، يريد أن يسرتيح، فيوِقف عنده رجاًل لئال يهيجه  أبعد من هذا: مير صلى هللا

أحد، ليس فقط نكف عن صيده، بل حنافظ عليه وعلى أمانه وراحته لئال أييت واحد فريوعه ويفر. إذًا: هذا )ابتالء( 
َر ُأمٍَّة ُأخْ  ُتْم َخيـْ  [. ......110رَِجْت لِلنَّاِس ]آل عمران:ليعلم حقيقة هذه األمة اليت وصفها هللا بقوله: ُكنـْ

 
 
 

 مقارنة بني ابتالء بين إسرائيل وأمة حممد عليه الصالة والسالم
 
 
 

الشيء ابلشيء يُذكر، امُتحن بنو إسرائيل يف مادٍة امُتحنت فيها هذه األمة، ورسب بنو إسرائيل، وجنحت هذه األمة. 
[، قَاُلوا اَي 21: اْدُخُلوا األَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَّيِت َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم ]املائدة:حينما خرج بنو إسرائيل من البحر وقال هلم هللا

[ ِإانَّ َلْن َنْدُخَلَها أََبدًا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتال ِإانَّ َهاُهَنا 22ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْوماً َجبَّارِيَن ... ]املائدة:
[، قالوا كلمة تستحي منها العجائز! هللا يقول: اأَلْرَض اْلُمَقدََّسَة الَّيِت َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم 24اِعُدوَن ]املائدة:قَ 

[، أي: وعدهم هللا أهنم سوف أيخذوهنا، وقال رجالن منهم: اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم 21]املائدة:
[، وأما هذه األمة يف غزوة بدر، 24[. ومع هذا كله يقولون: فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتال ]املائدة:23وَن ]املائدة:َغالِبُ 

( بعريًا فقط، وفرسان، ويذهبون ألخذ قافلة لقريش بلغهم خربها، 70( شخصاً، معهم )314خيرجون وهم نفر قليل )
املعاملٍة ابملثل؛ ألن من هاجروا من مكة تركوا دايرهم وأمواهلم، واستوىل وليس هذا من قطع الطريق، بل هو جزٌء من 

عليها املشركون هناك. صهيب رضي هللا عنه ملا خرج مهاجرًا، حلق به أهل مكة، وقالوا له: وهللا! ال تذهب، جئتنا 
أيتم إن وصفت لكم صعلوكاً ال مال لك، فصرت غنياً، مث تريد أن خترج بنفسك ومبالك! هذا ال يكون، قال: أر 

مكان مايل، أتذهبون أتخذونه وترتكونين  وتعلمون أين راٍم، وهللا! ال يطيش يل سهم أبداً، وكنانيت مليئة، فرتك هلم 
املال، وأخذوا ماله عنوًة، بيٌع رابح وصفقة راحبة، كما قال له صلى هللا عليه وسلم: )رحبت الصفقة(. ورسول هللا 

لفتح قيل له: )أين تنزل غدًا اي رسول هللا ! يعين: يف أي البيوت  قال: وهل ترك لنا عقيل صلى هللا عليه وسلم عام ا
من دار أو عقار !( فهم أخذوها وابعوها. إذًا: املشركون سبقوا ابلتعدي على أموال املهاجرين، وهذه قافلة خرج 

ت، والنفري أقبلت، َوَلْو تـََواَعدمتُّْ الْختَـَلْفُتْم يف إليها صلى هللا عليه وسلم؛ ولكن يريد هللا أمراً كان مفعوالً. العري جن
[، توقيت من هللا سبحانه وتعاىل. وملا علم النيب صلى هللا عليه وسلم أبن العري اليت هي الغاية 42اْلِميَعاِد ]األنفال:

[ ال بعينها، ولكن واحدًة منهما، 7َلُكْم ]األنفال:فاتت، ومعه وعد من هللا، َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفتَـنْيِ أَنَـَّها 
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم ]األنفال: [ هذه رغبتكم؛ 7وهذا نوٌع من الرتغيب؛ ولكن أيُّهما اي رب  َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

ري قد أقبلت، استشار أصحابه، وتكلم [. فلما علم أبن العري قد جنت، والنف7ولكن هللا يريد َأْن حيُِقَّ احْلَقَّ ]األنفال:
املهاجرون وأحسنوا، وقال قائلهم: )وهللا اي رسول هللا! ال نقول لك كما قال بنو إسرائيل ملوسى: فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك 

! لو خضت [؛ ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتال إان معكما مقاتلون، وهللا24فـََقاِتال ِإانَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن ]املائدة:
بنا هذا البحر خلضناه معك، ويقول سعد : اي رسول هللا! لعلك تعنينا معشر األنصار! قال: نعم. فيتكلم رضي هللا 



تعاىل عنه ويقول: وهللا إان لصرب عند اللقاء، وهللا! لو خضت بنا إىل برك الغماد جلالدانهم عليه(. هؤالء يقولون: 
[، وهؤالء يقولون: خنوض البحر معك! إذاً: كان احلكم 24ِتال ِإانَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن ]املائدة:فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقا

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ]آل عمران: ُتْم َخيـْ [، حكم حبيثياته وموجباته، وهذا فضل 110على هذه األمة بقوله تعاىل: ُكنـْ
-ن لتظهر حقيقة املكلف. وكل التكاليف ابتالءات تعبدية، والواقع أهنا من هللا سبحانه. إذاً: التحرمي ابتالء وامتحا

 فهي لعلل موجودة ترجع إىل املكلف. -وإن كانت تعبدية
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 أنواع احملرمات
 
 
 

إلسالم هذه اجلملة يف هذا احلديث: )وحرم أشياء(، أتيت على كلِن ما حرمه هللا، وما حرمه هللا ابلتصوير الكلي يف أمر ا
 ينقسم إىل أقوال وأفعال. ......

 
 
 

 املعتقدات احملرمة
 
 
 

من املعتقدات احملرمة: الشرك ابهلل، وتكذيب الرسل، قال هللا سبحانه: ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم 
َعاِم َنِصيباً فـََقاُلوا َهَذا َّلِلَِّ ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا [؛ ألنه قبلها قال: َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ممَّا َذرََأ ِمَن احلَْ 151]األنعام: ْرِث َواألَنـْ

[، وحرموا 136وَن ]األنعام:َفَما َكاَن ِلُشرََكائِِهْم َفال َيِصُل ِإىَل اَّللَِّ َوَما َكاَن َّلِلَِّ فـَُهَو َيِصُل ِإىَل ُشرََكائِِهْم َساَء َما حَيُْكمُ 
نَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعِز بعض هبيمة األن عام مثل البحرية والسائبة وغريمها، وهللا هنا انقشهم يف ذلك: مَثَانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثـْ

نَـنْيِ ]األنعام: [، اإلبل والبقر والضأن واملاعز، كأنه قال هلم: الذكور واإلانث ما العلة يف التحرمي ألحدمها: 143اثـْ
[؛ ألهنا ال خترج عن ذلك؛ إما لعلة 143مَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنثـَيَـنْيِ نـَبِنُئوين ]األنعام:الذكورة أم األنوثة  أَ 

الذكورة أو األنوثة أو اشتمال الرحم عليه، فال موجب للتخصيص. مث قال تعاىل: ُقْل ال َأِجُد يف َما ُأوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً 
[. مث هناك فيما بعد يف سورة األنعام: ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم 145ِإالَّ َأْن َيُكوَن... ]األنعام: َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمهُ 
[ فإذا جئنا إىل هذا التقسيم فيما يتعلق ابعتقادات وأقوال وأفعال جند من أول املعتقدات: َأالَّ 151َعَلْيُكْم ]األنعام:



[، فمن أول ما يكون حمرماً يف االعتقاد: الشرك ابهلل، وما يتعلق بتصديق الرسل، 151]األنعام: ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً 
وأبخبار األنبياء واملرسلني واألمم املاضية، وكل ما جاءك عن هللا وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتعتقد صدق 

حملرمة، فهي: كل ما كان مغايرًا للحق من كذب ذلك أو وجوب العمل به إذا صح لك سنده. إذا جئنا إىل األقوال ا
أو غيبة أو منيمة، أو كل ما يتكلم به اللسان، ويتفاوت بعضه عن بعض، ومنه الكذب على الرسول صلى هللا عليه 

وسلم: )من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار(. إذاً: من األشياء اليت حرمها هللا ما يتعلق ابملنطق أو 
 ن. أنيت إىل غري العقائد وغري األقوال: األفعال: جند حمرمات يف املطعومات والنكاح ويف األزمنة واألمكنة.ابللسا

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 املطعومات احملرمة
 
 
 

[، وقال: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم 145قال هللا: ُقْل ال َأِجُد يف َما ُأوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن.. ]األنعام:
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخْلِنزِيِر ... ]املائدة: [، وكل هذه املسميات يف هذه اآلية حرام. وأتيت السنة يف هذا الباب 3اْلَميـْ

وتزيد: كل ذي خملب من الطري، وكل ذي انب من السباع، وأتيت السنة أيضاً بتحرمي احلمر األهلية؛ فسواء كان 
تحرمي يف نص كتاب هللا، أو يف سنة رسول هللا فهي داخلة ضمن: )وحرم أشياء فال تنتهكوها(. ومما يدل على عموم ال

استحقاق السنة وأتهيلها للتشريع استقالاًل ما جاء يف هذه املسميات: كل ذي انب، وكل ذي خملب، واحلمر 
دٍة عامة يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي األهلية، وتكلم العلماء يف جزئيات من احملرمات تدخل حتت قاع

[، فاخلبائث: مجع خبيثة، 157صفة مكتوبة يف التوراة واإلجنيل َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِنَباِت َوحُيَرنُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث ]األعراف:
الشارع ابلتحرمي فهو خبيث  وما هي تلك اخلبائث اليت اندرجت حتت هذا العنوان  نعلم مجيعاً أن كل ما نص عليه

-شرعاً، بقي العرف والعادة، فهناك أشياء مل أيِت النص عليها أبعياهنا، وقد حبث هذه املسألة والدان الشيخ األمني 
َعُمُه ِإالَّ َأْن يف أضواء البيان عند قوله: ُقْل ال َأِجُد يف َما ُأوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاِعٍم َيطْ  -رمحة هللا تعاىل علينا وعليه

[ إىل آخر اآلية، وذكر يف هذا البحث ما فيه خالف أو وفاق، على مبدأ: َوحُيَرنُِم َعَلْيِهُم 145َيُكوَن ... ]األنعام:
[، فذكر من الطيور بعض ما مل أيِت مسماه كالبوم والغراب واحلشرات واحليواانت، وذكر 157اخْلََباِئَث ]األعراف:
لبغال واحلمري وبقية السباع والضبع، وذكر حكم الزواحف، ومن كره الضب، ومن أابح احليات اخلالف يف اخليل وا

والعقارب، وعند املالكية خالف يف احليات هل تؤكل أو ال تؤكل  وكل ما يتعلق حبشرات األرض، وذكر كل موضع 
َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِنَباُت  وفاق أو خالف. وإذا كان اإلسالم حيرم اخلبائث فهو دين النزاهة، َيْسأَُلوَنكَ 

[. إذًا: اخلبائث حمرمة. وما حد االستخباث  وهل كل ما استقذره اإلنسان فهو خبيث  يقولون: املقياس 4]املائدة:



االت يف ذلك هم ذوو املروءات من أوساط الناس يف اجملتمع، ال يف شدة اجلوع، وال يف زايدة الرتف، بل يف احل
 العادية.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 األنكحة احملرمة
 
 
 

[، وذكر التحرمي 23إذا جئنا إىل ما يتعلق ابألسرة وابلنكاح جند قوله تعاىل: ُحرنَِمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم ... ]النساء:
لبنات وبناهتا، ابلنسب وابلسبب وابملصاهرة. فالتحرمي ابلنسب: األصول والفروع مثل: األمهات وجداهتا، وا

واألخوات واخلاالت والعمات، وبنات األخ. مث جاء إىل املصاهرة: ما كان من زوجة األب أو زوجة االبن. مث جاء إىل 
السبب: وهو الرضاع، األخت من الرضاع واألم من الرضاع. وجاء القرآن بنوع: َوَأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأُلْختَـنْيِ 

 دة: )ال جتمعوا بني املرأة وخالتها أو املرأة وعمتها(.[ والسنة جاءت بزاي23]النساء:
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 األزمنة احملرمة
 
 
 

مث أنيت إىل األزمنة: إذا نظران إىل التشريع يف اإلسالم من الزمان: فاهلل سبحانه وتعاىل فاَضَل يف األزمنة كما فاَضَل يف 
الفاضلة من أايم األسبوع: يوم اجلمعة، ومن أايم السنة: يوم عرفة،  األمكنة وكما فاَضَل يف اخلالئق كلها. فمن األزمنة

ومن ليايل السنة: ليلة القدر. إذًا: هذه أزمنة فاضلة. ولكن التفاضل يف جانب، والذي يهمنا يف ابب التحرمي قوله 
َنا َعَشَر َشْهراً يف ِكَتاِب اَّللَِّ  َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم تعاىل: ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثـْ  يـَْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِمنـْ



[، تلك األربعة احلرم حرم هللا سبحانه االعتداء فيها، بل وجعل النسيئة زايدة يف الكفر، وكان العرب 36]التوبة:
يقاتلون فيها وال يسلبون  حينما مير عليهم ثالثة أشهر: ذو القعدة وذو احلجة واحملرم يستطيلون حترمي ثالثة أشهر ال

ََ إىل احلكمة اإلهلية اجلليلة يف حترمي تلك األشهر احلرم؛ ألن العرب كانوا يعيشون نظاماً  وال ينهبون. وقد أشران سابقًا
، ومن غلب سلب(، وكانوا حيجون إىل البيت وهم على شركهم، فمنهم من أييت من أقصى اجلزيرة  قبلياً: )من َعزَّ بـَزَّ

ومنهم من أييت من أقصى اجلنوب من اليمن، وإذا أراد أن حيج فالقبائل أمامه تعرتضه، فاهلل جعل أشهر  من اخلليج،
اهْلَْدَي  احلج ضمن األشهر احلرم اليت حيرم االعتداء فيها، قال هللا سبحانه: ال حتُِلُّوا َشَعائَِر اَّللَِّ َوال الشَّْهَر احْلََراَم َوال

[، فكانوا حيرتمون اهلدي إذا سيق إىل البيت، والقالئد، وآمني البيت 2نَي اْلبَـْيَت احْلََراَم ]املائدة:َوال اْلَقالِئَد َوال آمنِ 
احلرام، فإذا عرفوا أهنم عمَّار أو حجاج كفوا عنهم. فجعل هللا احلج متزامناً مع األشهر احلرم ليأمن احلاج من أقصى 

ذي القعدة وجزء من ذي احلجة، ويرجع يف جزء من ذي احلجة وكامل  اجلزيرة إىل البيت ذهاابً وإايابً فكان أييت يف
احملرم، وهكذا يتم حجه يف األشهر احلرم آمناً على نفسه وهديه، ورجب الفرد حمرم أيضاً. إذًا: هذه أشهر حرَّمها هللا 

 فال تعتدوا فيها على أحد.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 األمكنة احملرمة
 
 
 

امله واملدينة: )إن هللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض، وإمنا أبيحت لرسول هللا صلى املكان احملرم: احلرم بك
[، 95هللا عليه وسلم ساعًة من هنار( . فإذا قتل احملرُم صيداً ماذا عليه  َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم ]املائدة:

 فُيعاَقب.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 األموال احملرمة



 
 
 

[.. َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم 275ا جئنا إىل األموال بصفة عامة؛ فإن هللا يقول: َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِناَب ]البقرة:إذ
َنُكْم اِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا هِبَا ِإىَل احْلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ]البقرة: َوْيٌل لِْلُمَطفِنِفنَي * الَِّذيَن ِإَذا  [..188بـَيـْ

[. فحرم األموال، وجاءت خطبة النيب صلى هللا عليه وسلم تقرر هذا 2-1اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن ]املطففني:
عرب! أسئلة عجيبة! وأسلوب فيه تنبيه وإيقاف مل يعرفه ال-يف احلج: )أي يوم هذا ! أي شهر هذا ! أي بلد هذه ! 

فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، أليس هو اليوم احلرام يف  -سؤال عن املعلوم، ليستجمعوا قواهم ويسمعوا
أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم  -يعين: حترمي ثالث مرات-الشهر احلرام يف البلد احلرام ! قالوا: بلى 

م هذا(، فحُرمت تلك املقومات الثالث: األموال، واألعراض، حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدك
والدماء. وهي مقومات كل جمتمع، وكما يقول األصوليون: اجلواهر الست هي: األداين. والعقول. واألبدان. 

واألموال. واألنساب. واألعراض. وهذه إذا مل حتفظ يف أي جمتمع فال قوام له، وإذا اضطرب األمن ال أيمن اإلنسان 
على نفسه أو ماله أو عرضه، فال استقرار وال حياة. إذاً: )وحرم أشياء فال تنتهكوها(: جيب أن حنافظ على ما حرم 

[ لكفتها، ونقول: لو أن األمة أخذت هبذا 1هللا، وكما قال الشافعي : لو أن األمة أخذت بسورة َواْلَعْصِر ]العصر:
ا هي  ال، وقد أويت صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم. فلو أن احلديث لكفاها. لكن هل بنيَّ تفصيل احملرمات م

األمة مجاعات وأفراد وقفوا عند ما حرم هللا، ومل ينتهكوا حرمات هللا؛ لكانت السعادة. وقد ذكر صلى هللا عليه 
أبن الصيد يف املدينة  وسلم أبن املدينة حرام ما بني البتيها، وما بني َعري إىل ثور حيرم فيها الصيد؛ ويكاد يتفق العلماء

فيه تعزير، وليس فيه جزاء، وبعضهم يقول: يؤخذ سلب الصائد، إىل غري ذلك من أحكام أخرى. ويهمنا أن هللا حرم 
من األزمنة أوقات، ومن األمكنة أماكن، ومن املطعوم مطعومات، ومن الزواج زوجات، وكل ما يتعلق حبياة اإلنسان 

 وتعاىل ما حيل له وما حيرم.االجتماعية بنيَّ هللا سبحانه 
 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 
 

 فضل هللا يف الرتخيص يف بعض احملرمات للضرورة
 
 
 

َر اَبٍغ َوال َعاٍد  ومن فضل هللا سبحانه الرتخيص للضرورة فيما هو حرام من املطعوم فقط فقال: َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ
[. فتلك املطعومات بعمومها 119ْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرمُتْ ِإلَْيِه ]األنعام:[، وقال: َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيكُ 173]البقرة:



َتُة َوالدَُّم ... ]املائدة: [، 3حمرمة، وعند الضرورة تباح، ويتفق اجلميع على ذلك ابلنص القرآين: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
َر اَبٍغ َوال َعاٍد ]البقرة: ا: الباغي: الذي كان يف سفره ابغياً. والعادي: الذي يتعدى [، قالو 173َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ

حاجته يف األكل، أي: جيوز أن أيكل قدر حاجته وال يتزود منها. واآلخرون يقولون: إذا كان يف فالة وليس أمامه إال 
ل، وهذا تيسري واسع، هذه امليتة، وال يعلم أنه سيجد مْيتًة اثنية أو ال، فإن له أن يتزود منها إىل أن جيد الطعام احلال

ومن فضل هللا سبحانه أنه مل جيعل على املسلم طريقاً مسدودًا أبدًا. فهذا املطعوم احلرام عند االضطرار حيل وليحيي 
نفسه، من ابب ارتكاب أخف الضررين، ولو أتملت مجيع ما جاء النص فيه ابلتحرمي لوجدت احلكمة من وراء ذلك 

غين عن أن يشرنِع لنفسه أو حلكمة ترجع إليه، وتقدم لنا: )لو أن أولكم وآخركم، ترجع إىل املكلفني، فإن هللا 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملك هللا شيئاً(. لو أتملتم مجيع أنواع احملرمات 

هر فيها املخالف من املوافق، لوجدمت احلكمة ترجع إىل املكلفني، حىت يف االبتالء؛ لكي يتأدبوا، وقضية االبتالء ظ
وقضية الصيد فرتة مترين وتدريب؛ ألنه ليس الصيد وحده املنهي عنه، بل زوجته معه، وتكون معه يف فراشه وسفره، 
فال متتد يده إليها، ملاذا  ألنه يف فرتة يقول فيها: )لبيك اللهم لبيك(، والذي يقول هذا ال يليب داعي الغريزة يف ذلك 

استطاع أن يرفض دواعي الغريزة وينصرف إىل تلبية هللا وحده، واستطاع أن يكف يده عن الصيد الوقت، فإذا 
املباح؛ فأَلَن يكف نفسه ويعفها وهي حمرمة عن مال الغري، وحيوان الغري فمن ابب أوىل. وكذلك إذا جئنا إىل امليتة 

 املكلفني؛ ِلَما فيها من أضرار ابلغة، وهذا ابب والدم وحلم اخلنزير حىت ما أهل لغري هللا به، جتد احلكمة راجعة إىل
واسع يف بيان حكمة التشريع. ولو جئنا إىل الراب: فيه الفساد األخالقي، والفساد االقتصادي، بعض الدول اآلن 

ا العامل  بدأت تقلل من نسبة الربوايت أو الفوائد الربوية؛ ِلَما وقعوا فيه، وكارثة الدوالر واألسهم يف أورواب اليت ضج هل
كان سببها ارتفاع نسبة الراب. يهمنا: أنك لن جتد شيئاً حرمه هللا لغري حكمة، حىت يف النكاح، فإن األمهات والبنات 

واألخوات ما حرمها هللا إالَّ حلكم متعددة، وليس حلكمة واحدة. إذًا: )وحرم أشياء فال تنتهكوها(، وهناك يف 
 يقل: ) فال تقربوها (  ألن التحرمي كحجاب قائم بني العبد املكلف وبني ما حرم احلدود: )فال تعتدوها(، وهنا ملاذا مل

هللا، فاجعل هذا احلجاب قائماً وحافظ عليه، واجعل لك وقاية من عذاب هللا بعدم ارتكاب احملرم، والذي يرتكب 
 محى، أال وإن محى هللا حمارمه(.احملرم فكأنه انتهك احلجاب الذي أقامه هللا؛ ألنه يقتحم احلمى، )أال وإن لكل ملك 

 
 
 

 أعلى الصفحة
 
 

 املباح وموقعه من التشريع
 
 
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان(. ما حكم هذه األشياء اليت سكت 
اء إما فرائض مأمور هبا، عنها  وهل هناك أشياء ليست داخلة يف الفرائض وال احلدود وال احملرمات  نعم؛ ألن األشي



وإما حدود حمدودة ومنهي عنها، والباقي مباحات، واإلابحة حكم، وإذا سكت عنها فلماذا تدخلوا فيها  قالوا: 
تركها حلياة الناس، فال هي من ضمن احملرمات اليت ال ينبغي تناوهلا، وال هي من ضمن الفروض اليت يتعني االلتزام هبا، 

بني الناس، ما مل يكن فيها نص من هللا، فقد تكون األمور دنيوية فيما أتكل وتلبس، وتعاملك  وهذه شئون احلياة اليت
مع الناس مما ليس فيه ضرر وال ضرار وأكل ألموال الناس ابلباطل، فإذا سلم من املنهيات ومل أيِت حتت نطاق 

تاب هللا مباذا نلحقه  هل ابلفرائض أم اللوازم، فهو من املباح املسكوت عنه. فإذا جدَّ جديد ومل يكن له نص يف ك
ابحلدود أم ابملنهي عنه أم ابملسكوت عنه  قالوا: ابملسكوت عنه، واألصل يف املسكوت عنه اإلابحة، ويتفق على 
ذلك األصوليون ما عدا املعتزلة. فاألصل يف األشياء قبل ورود الشرع فيها أهنا مباحة. فإذا سكت الشرع، وجاءت 

فنقول: األصل فيها إن كانت ضمن ما حرم هللا، أو ضمن العلة اليت من أجلها حرم هللا، كما حرم أشياء مستجدة، 
اخلمر لعله اإلسكار، قال صلى هللا عليه وسلم: )كل مسكر مخر(، فربط احلكم ابلوصف، أي: ابلعلة املسكرة، فلو 

جلسم، ولو وجدان حيتاانً يف البحر سامة جاءان عسل من نوع من النحل مسكر لقلنا: هو حرام؛ فقد حرَّم ما يضر اب
قلنا: هي حرام، ألنه داخل حتت عموم تشريع هني وحترمي. لكن لو وجدان أصنافاً ليست فيها مضرة، ال تضر 

ابلعقائد، وال تتعلق ابلعقول فتفسدها، وال ابألبدان، وال ابألنسال فهي حالل، وال جيوز لإلنسان أن يتناول طعاماً 
: يضيع منه الرجولة، ويعدمها، ويفقدها، وال يفسد التخصيب الذي جعله هللا فيه، وكذلك املرأة ال يضر ابلنسل، أي

حيق هلا أن تتناول طعاماً أو عقارًا جديداً يفسد عليها جهازها، ومينعها من احلمل؛ ألن هذا مضر ابجلسم، ويتعارض 
بكم األمم(، إىل غري ذلك، وهذا على سبيل املثال.  مع حقيقة مقصوده شرعاً: )تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإين مباهٍ 

فقوله: )سكت عن أشياء(، من هنا كان التحذير من التعمق يف السؤال يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال 
َها ِحنَي يـُنَـزَّلُ  [. وقال 101اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكْم ]املائدة: هللا: ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ

صلى هللا عليه وسلم: )من أعظم الناس ذنباً رجل يسأل عن شيء مل يكن حمرماً فيأيت حترميه بسبب سؤاله(، ولذا كانوا 
يكرهون السؤال، بل وخيافون من األسئلة، ويفرحون حينما أييت األعرايب اآلفاقي ليسأل ويسمعون. وهكذا ينبغي 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حال  -وهللا أعلم-على اإلنسان عدم التعنُّت والتنطُّع يف األسئلة، ويروى 
عودته من مكة مر على حوض ماء، فقام رجل وقال: )أخربان اي صاحب احلوض! هل ترد السباع والكالب على 

ان، إنه فيه تنطُّع، نرد على السباع، وترد حوضك أم ال  فقال صلى هللا عليه وسلم: اي صاحب احلوض! ال خترب 
السباع علينا، هلا ما أخذت يف أجوافها شراابً، ولنا ما أبقت شراابً وطهورًا(. املهم هنا: )اي صاحب احلوض! ال 

ختربان(؛ ألن هذا الرجل فيه تنطُّع. وكذلك روي يف أثر: )أتتينا األجبان من الشام، وعندهم امليتة وعندهم اجملوس، 
ملا فيه من احلموضة، فكانوا -هل أنكلها  قال: مسوا هللا وكلوها(. سئل علي: )إن أهل اليمن يصبغون الثوب ابلبول ف

، وإذا كنت مل -أي: يف شخصك أنت-فقال: إن علمت أن فيه بواًل فال تصلِن فيه  -يضيفونه يف األلوان ليثبتها
يتساءلون عن الذابئح أو اللحوم املستوردة: إن علم يف حد  تتأكد ومل تتيقن فأنت مع الناس(. ومن هنا نقول للذين

ذاته طريقة ذحبها أو حتضريها، وأهنا حمرمة يف نظر الشرع فيكف عنها، أو أخربه من يثق به فال مانع، أما أن حيكم 
حرمي املسئول عنه. بتحرميها على الناس فال. وعلى كلٍن فإهنم كانوا يكرهون التنطُّع يف األسئلة خمافة أن أييت الشرع بت

جاء عن ابن عمر أنه قال: ما وجدَته يف سوق املسلمني فخذه، يعين: على سبيل العموم، وعلى هذا ال ينبغي 
لإلنسان أن يتعمق يف األسئلة حىت حيرم على العامة ما ليس حمرماً عليهم، أو يشدد عليهم فيما ليس فيه تشديد. 

تبحثوا عنها( ويف بعض الرواايت: )وما كان ربك نسياً(. وهللا أسأل أن )وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال 
 يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه. وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. ......



 
 

 األسئلة
 
 
 
...... 
 
 
 

 كيفية التمييز بني الذابئح
 
 
 

احلالل واحملرمة  اجلواب: هناك قرائن، فهناك ذابئح أتيت من بالد وثنية ال  السؤال: كيف نستطيع أن منيز بني الذابئح
يعرفون أي دين مساوي، ال يهودية وال نصرانية، ونعلم قطعاً أن جتهيزها مث على أيدي أولئك الالدينيني، فإذا كان 

ينا من دول أهل الكتاب  األمر كذلك فأعتقد أن هذه واضحة، وما حتتاج إىل توقف يف أهنا حمرمة؛ لكن اليت أتت
كربيطانيا أو إيطاليا أو غريها من الدول اليت تدين بدين مساوي، فاهلل سبحانه وتعاىل قال: َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب 

ئح وليس [ فـُأوُتوا اْلِكَتاَب  يشمل اليهود والنصارى، وإبمجاع املسلمني أن املراد بطعامهم الذاب5ِحلٌّ َلُكْم ]املائدة:
اللْب وال الفاكهة؛ ألهنا ليست من أطعمتهم، فهي من نبات األرض أو احليوان. فطعامهم الذي هلم دخل يف إجياده 
هو الذبيحة، ويتفق الفقهاء على أننا إذا جهلنا ماذا يصنع فيها فال حرج علينا فيها، وإذا علمنا أن طريقته موافقًة 

َمن علم رأي العني أو عن طريق إخبار الثقة، وأتكد أبنه فعل فيها ما لو فعله لطريقة املسلمني فال شبهة فيها؛ ولكن 
مسلم ال جيوز أكلها، أبن خنقها، أو غمسها يف املاء، أو صعقها ابلتيار الكهرابئي، فكل ذلك لو فعله مسلم ال حتل 

ول: لو رأيت الكتايب يسلُّ عنق به الذبيحة. اجلمهور على عدم جواز أكلها، ما عدا ابن العريب من املالكية فإنه يق
الدجاجة ألكلتها، على عموم: )وطعامهم(. ولكن هذا وإن كان عاماً فإنه خيصص بقوله: َوال أَتُْكُلوا ممَّا مَلْ يُْذَكِر اْسُم 

د هبذه اخلامتة [، وكذلك ذابئح اجملوس فإهنا ميتة، وال حيل للمسلم أن أيكلها. وعلى كلٍن فاملرا121اَّللَِّ َعَلْيِه ]األنعام:
للحديث: عدم التعمق فيما ال شبهة فيه، أما لو ظهرت التهمة وقامت الشبهة: ف )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(. 

 وهللا تعاىل أعلم.
 
 
 

 أعلى الصفحة
 



 
 

 حكم اجلمع بني األختني يف النكاح
 
 
 

[، وهناك: 24َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم ]النساء: السؤال: هللا سبحانه وتعاىل ذكر احملرمات يف النكاح، مث قال: َوُأِحلَّ 
[؛ فأطلق عموم الزوجات، 6-5َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن * ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأمْيَانـُُهْم ]املؤمنون:

فهل هذا يكون انسخاً لقوله: َوُأِحلَّ َلُكْم  والرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن مجع املرأة مع خالتها، أو مع عمتها،
[  اجلواب: اجلمهور على أن السنة اآلحاد ال تنسخ الكتاب، واخلالف مشهور عند 24َما َورَاَء َذِلُكْم ]النساء:

ائز األصوليني: هل هذا جائز شرعاً وواقع فعاًل أم ال  ووالدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه يقول: هو ج
عقاًل، وخُمْتَـَلف يف وقوعه فعالً. أما هذا احلديث مع تلك اآلية فليس من ابب النسخ؛ ولكنه من ابب التخصيص، 
َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم  من مجيع الصور يف الزوجات ما عدا املسمى، وخُيَصُّ من وراء ذلك خصوُص اجلمع بني 

لشافعي رمحه هللا يقول: ما من حديث عن رسول هللا إال وله أصل يف كتاب هللا. ولعل املرأة وخالتها واملرأة وعمتها. وا
[، وملا قيل لرسول هللا: 23هذا احلديث مأخوذ ومنطَلق من قوله: َوَأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأُلْختَـنْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ]النساء:

ت: إن خري من يشاركين يف خري أخيت(، فكانوا يرون أن )تزوَّج بنت فالن، قال: ال تعرضوا علي نساءكم، فقال
األخت تشارك األخت يف اخلري، وعرضت بعض زوجات النيب أختها على رسول هللا، فقال: )إهنا ال حتل يل(. إذًا: 

حم. نقول: حترمي مجع املرأة مع خالتها، واملرأة مع عمتها، قريب من حترمي اجلمع بني األختني؛ ملا فيه من قطيعة الر 
ملاذا هنى هللا أن جنمع بني األختني  ألن هناك منافسة، ولئال يكون هناك طالق: )ال تطلب إحداكن طالق أختها 
لتكفئ إانءها( يعين: ال تطلب طالق أختها ليتزوج هبا. إذًا: يكون هناك منافسة وقطيعة، فكذلك املرأة مع بنت 

ع املرأة مع بنت عمها يكون جائزاً؛ ألن العم أبعد قليالً، وابن العم أختها واملرأة مع بنت أخيها. واحلنابلة يقولون: مج
يتزوج ببنت العم، فكونه جيمع بني ابنيت العم فال مانع، أو ابنيت اخلالة فال مانع، أما اخلالة وابنت أختها فال؛ ألن 

ن الكرمي، وليس هذا من بنت األخت مثل البنت، واخلالة مثل األم، فكأن احلديث له عالقة مبا جاء يف نص القرآ
ابب النسخ؛ ولكنه من ابب التخصيص، وأمجع األصوليون على جواز ختصيص الكتاب وتقييده ابلسنة اآلحاد كقوله 

َتُة َوالدَُّم ]املائدة: [، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أحلت لنا ميتتان ودمان(، فيكون 3تعاىل: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
َتُة َوالدَُّم ]املائدة:هذا ختصيص  [ وكذلك األمر هنا: ختصيص لعموم )ما وراء 3لعموم قوله: ُحرنَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

 ذلك(. وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبيه حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
 
 
 

 احلديث احلادي والثالثون -شرح األربعني النووية 
 
 



 
 ك هللا(شرح حديث: )ازهد يف الدنيا حيب

 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد صلى هللا عليه 
وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ]عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه 

وآله سلم فقال: اي رسول هللا! دلين على عمل إذا عملُته أحبين هللا وأحبين  قال: )جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه
الناس، فقال: ازهد يف الدنيا حيبك هللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس(. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغريه 

ى هللا عليه وسلم وبُعد أبسانيد حسنة[. أيها اإلخوة! جند يف ألفاظ هذا احلديث تصويرًا الجتاه أصحاب النيب صل
غايتهم، فهذا رجل جاء يسأل رسول هللا عن عمل، ال ملال حيصل عليه، وال لرائسة يتوالها، وال ملفخرة يف الدنيا؛ 
ولكن جعل نصب عينيه أن يكون يف الدنيا حمبوابً عند الناس، ويف اآلخرة حمبوابً عند هللا، فمحبة هللا سبحانه غايته، 

يسعون بكل أعماهلم للحصول على شرف حمبة هللا سبحانه، َفَسْوَف أيَْيت اَّللَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم وهكذا حال الصحابة 
كما -[، وإن تبادل احملبة بني العبد وربه أمر عجيب! يصعب على إنسان أن يصوِنر كنهه، وهو 54َوحيُِبُّونَُه ]املائدة:

أن يعرب عنه. هذا الرجل أقره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على : أمٌر ذوقيٌّ، يتذوقه اإلنسان وال يستطيع -يقولون
هذا االجتاه؛ ألن غايته سليمة، ومطلبه كرمي، ويوجهه إىل العمل الذي حيصل به على هذه احملبة من هللا ومن الناس: 

ن كان هلل فزهدك يف )ازهد يف الدنيا حيبك هللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس(. إذًا: الزهد طريق احملبة، فإ
الدنيا، وإن كان للناس ففي ترك ما يف أيديهم. ولو فتشنا تفتيشاً أدق قليالً: فهل الذي أبيدي الناس كله والذي 
يزهد فيه اإلنسان إمنا هو جزء من الدنيا ! ولكن عملياً: الزهد يف عموم الدنيا هو الزهد يف خصوص ما أبيدي 

 الناس. ......
 
 
 

 الدنيا تعريف الزهد يف
 
 
 

كثر كالم العلماء يف تعريف الزهد، فرتك الكسب ليس مبناسب، ويقول بعض العلماء: الزهد يف السلطة أشد على 
النفس من الزهد يف الدينار والدرهم، أو أشد على النفس من الزهد يف الذهب والفضة، ويف التاريخ أن بعض خلفاء 

وجهه وهو يقول: وهللا! إنك كنت يل صديقاً محيماً؛ ولكن هذا  بين أمية جاءه رأس بعض الناس فنكت ابلقضيب يف
امللك عقيم، كان صديقاً ولكن خرج عليه، فقتله حفاظاً على الرائسة وامللك! وبعض الناس يتكلف ويقول: الزهد 

إىل مدلول من ثالثة حروف: زاي وهاء ودال، فالزاي: من الزينة، واهلاء: من اهلوى، والدال: من الدنيا، وكلها ترجع 
واحد؛ ألن الزينة والدنيا شيء واحد. وبعضهم يقول: حقيقة الزهد هو: القناعة بقضاء هللا، والرضا بعطائه الذي 



أعطاكه. ويقول أمحد بن حنبل : الزهد يف الدنيا قصر األمل فيها. ويبحثون مسألة: أيهما أفضل: الغين الشاكر أم 
 ه الغين الشاكر؛ ألن غناه مع شكره سينتفع به غريه.الفقري الصابر  فريجح كثري من العلماء أن

 
 
 

 من زهد السلف
 
 
 

أويس القرين ، أويس رجل من أهل اليمن أوصى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب به، فقال له: )إن 
فقال: ادُع هللا  استطعت أن يدعو لك فافعل( وذكر له صفته. عمر وفود اليمن: أفيكم أويس القرين   إىل أن وجده

يل. قال: كيف أدعو لك وأنت أمري املؤمنني ! قال: ادُع هللا يل أواًل، فدعا له، مث قال له: إن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم أوصاين بك. قال: أما وقد علمت بذلك فأان أريد أن أخرج من املدينة. قال: إىل أين ستذهب  قال: إىل 

لعامل العراق. قال: أريد أن أكون يف عامة الناس، ال يعلم يب أحد. مث ذهب العراق. قال: سوف أعطيك خطاابً 
يعمل أجريًا عند رجل، فكان عمر يوصي وفود أهل العراق أن يسلموا عليه. فكان احلُجاج يسألون عن أويس القرين 

فقال: ألقيت عمر  : أين هو  وأين حمله  وعند َمن  حىت استدل عليه رجل وقال: أوصاين عمر أن أبلغك السالم، 
قال: نعم، فخرج من الكوفة، ومل يعلم به أحد فيما بعد! فهذا يريد أن يكون يف عامة الناس، على ما هو عليه من 

منزلة عند هللا، وال يرغب يف الدنيا، حىت عمر يقول له: أعطيك كتاابً كوصية، فرفض، والشخص منا عندما يكون له 
ن الواسطة، فيقول له: اعمل معروفاً وأعطين خطاابً له، ووصِنه عليَّ، وهذا أمري حاجة عند إنسان، ينظر! صديقه ليكو 

املؤمنني يريد أن يكتب لعامله ليكرمه، فيقول: ال أريد أحداً يعلم يب، أريد أن أكون يف عامة الناس! وعمر بن عبد 
س حلة وخلعها ال يرجع إليها، وإذا العزيز كان من أعظم الشباب متتعاً، ويف أهبه. يقول بعض املؤرخني: كان إذا لب

أرسل حلة للغسال ليغسلها فإن الناس يرسلون ثياهبم لتغسل عند هذا الغسال لُتغسل عقب ثياب عمر وتصيب من 
طيبها! وحينما توىل اخلالفة خرج من هذا كله، وزوجته كان أبوها خليفة، وأخوها خليفة، فقال هلا: اي فاطمة! أان 

ها واشتغلت هبؤالء الناس، فإن كنت تريدين البقاء معي على ما أان عليه فابقي أو فاذهيب إىل تركت الدنيا وخرجت من
أهلك! فقالت: بل أكون معك. وعندما أراد أن ُيْصِلح بيته كانت تصنع الطني وتناوله إايه، فهذا هو الذي خرج من 

 صلى هللا عليه وسلم ليقرئ أهل الدنيا فعاًل بعد أن امتلكها. وكذلك مصعب بن عمري الذي أرسله رسول هللا
املدينة، ويعلمهم اإلسالم، فبعد بيعة العقبة الثانية ذهب إىل األوس واخلزرج على مياههم ليدعوهم إىل اإلسالم. يقول 
الذهيب يف ترمجته: َمرَّ ذات يوم على أصحاب رسول هللا فخفضوا رءوسهم حياًء ألهنم ال جيدون ما يكسوه، وكان 

رقع بقطع من األدم أي: اجللد!! وكانت أمه ذات ثراء، وكانت تكسوه اللني من الثياب، وتطعمه الناعم عليه إزار م
من العيش، فرتك ذلك كله هلل ولرسوله، وترك أمه وكل نعيمها وأمواهلا مسخرة خلدمته وترفيهه، فأسلم فخرج من هذا  

ن جلد قربة قدمية أو جلَد فروة أو شيئاً من هذا يُرقَّع ثوبه كله، وهاجر وصار رداؤه وإزاره خمرقاً ومرقعاً جبلد، ورمبا كا
 به! ومع هذا كان هو الداعية األول، واملعلم األول يف املدينة قبل هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليها.

 



 
 
 

 حقيقة الزهد
 

ل ابلكلية، والعزوف عن الدنيا، نريد أن نبني موطنني يف كتاب هللا يكشفان لنا حقيقة الزهد. فليس الزهد ترك العم
واهلروب منها، بل هو تسخريها وتذليلها ومجعها وإنفاقها يف سبيل هللا ويف أوجه اخلري. املوطن األول يف سورة آل 
عمران: يصور لنا متاع الدنيا مبختلف جماالهتا، ويبني لنا أن من ُشغل بتلك املفاتن وكانت غايته، فهي هنايته، ومن 

  يقف عندها، وكانت وسيلة يف يده وليست غاية، فهو حقيقة الزاهد وما له عند هللا سبحانه أعظم.أعرض عنها ومل
 
 
 

 أهل الدنيا
 
 
[، وهذا أمر ِجِبلِني، وغريزة يف اإلنسان، وسيد اخللق 14قال هللا عز وجل: زُيِنَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ]آل عمران:

وُجِعلت قرة عيين يف  -وهذان متالزمان- من دنياكم ثالاثً: الطيب والنساء صلى هللا عليه وسلم يقول: )حبب إيل
الصالة(، يعين: النساء والطيب ما شغالين عن الصالة، بل كان يقوم الليل حىت تفطرت قدماه، فما شغله الفراش وال 

َن النِنَساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي الزوجات وال الطيب عن أداء واجبه والتقرب إىل ربه. قال تعاىل: ُحبُّ الشََّهَواِت مِ 
يالً اْلُمَقْنَطَرِة ، مكدس بعُضها فوق بعض، ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة ، ليست خيالً عاديًة هاملة، بل خ

َعاِم  ، من البقر واإلبل والغنم، وَ  نـَْيا عربية أصيلة، َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواألَنـْ احْلَْرِث : كل املزروعات، َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
، من املسمَّيات اليت هي ألذ مالذِن الدنيا، وهل هناك مال آخر  اآلن أصبح هناك العمارات، وهي داخلًة يف هذا، 

ت. قال تعاىل: فهي تقابل احلرث يف السابق، عمائر فاخرة، ومباٍن شاهقة، ولكن كل ذلك متاع، واملتاع شيء مؤق
َيا ، وهل وصُف احلياة بـ)الدنيا( من الدنو والقرب أو الدانءة  من الدنو والقرب يف مقابل  نـْ َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

َيا َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ]آل عمران: نـْ ا نظران [ أي: املرجع، وهو جنة اخللد. إذ14اآلخرة. َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
يف هذا: فإن تلك املسميات هي متاع احلياة الدنيا، وعلى اإلنسان أال يكون معها جملرد املتعة، والنتيجة ذاهبة، لكن 
إذا كانت وسائل وليست غاايت فال أبس، فاملرأة هي سبيل الولد، والنكاح مقصد من مقاصد احلياة لبقاء النسل 

نفسه، ويعف املرأة أيضاً، ويولد له من يذكر هللا معه ومن بعده. إذاً: وعفة اإلنسان، وإذا تزوج الرجل فإنه يعف 
ينبغي أن املرأة وسيلة لإلعفاف، ولبقاء النسل، ولعمارة الكون، ولتكثري هذه األمة، ولتحقيق رغبته صلى هللا عليه 

يدعو له، أو يكون وديعة  وسلم يف قوله: )فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة(. وينبغي أن يطلب الولد ليكون صاحلاً 
عند هللا وشهيدًا يف سبيل هللا، أو يكون آمرًا ابملعروف انهياً عن املنكر عاملاً بكتاب هللا، وعمله يف صحائف والده. 
أما اخليل فقد أشران أهنا على ثالثة أقسام: أجر، وسرت، ووزر. وهكذا األنعام إذا اقتناها، وأدى حق هللا فيها ويف 

رها؛ كان له بذلك األجر العظيم. عثمان رضي هللا تعاىل عنه جهَّز جيش العسرة، وإذا مل يكن عنده مال رقاهبا وظهو 



فكيف جيهز جيشاً ! وهلذا يقول بعض الناس: كثري من الوعاظ يذم الدنيا ويقبحها وكأهنا مصيبة وجرمية وقعت على 
ال حنصل على ثواب اآلخرة إال من الدنيا،  الناس، هذه الدنيا إن مل تكن موجودة فكيف نكتسب اآلخرة  فنحن

فالدنيا مزرعة اآلخرة. ويف بعض اآلاثر: )من الناس من يسب الدنيا، فتقول له: قبح هللا أعصاان هلل! أان الذي أعصي 
هللا أم أنت !(، وعن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فطلع لنا جبل أحد، 

فال ميضي  -وأشار مييناً ومشاالً -: )اي أاب هريرة ! وددت لو أن يل مثل جبل أحد ذهباً، أقول به هكذا وهكذا فقال
ثالاثً وعندي منه شيء، إال شيء رصدته لَديٍن(، فالرسول متىن أن يكون عنده مثل أحد ذهباً؛ لكي ينفقه يف سبيل 

َيا َواَّللَُّ هللا. إذًا: األموال والقناطري املقنطرة جيب أن تكون نـْ : )نعم املال الصاحل للرجل الصاحل(. َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
 [14ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ]آل عمران:

 
 
 

 فضل الزهد يف الدنيا
 

[، 15]آل عمران: هذه األشياء حمبَّبة ومزيَّنة عند الناس وكأهنا كل شيء، لكن قال هللا: ُقْل َأُؤنـَبِنُئُكْم خبَرْيٍ ِمْن َذِلُكمْ 
تَـَّقْوا  من شهوة النساء والبنني والقناطري املقنطرة واخليل املسومة واألنعام واحلرث، َأُؤنـَبِنُئُكْم خبَرْيٍ ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذيَن ا

ْنَد َرهبِنِْم َجنَّاٌت جَتِْري اتقوا حمارم هللا ومعصيته ونواهيه سبحانه وتعاىل، وامتثلوا األوامر واجتنبوا النواهي. ِللَِّذيَن اتَـَّقْوا عِ 
[. إذًا: هؤالء عندهم احلرث، واحلرث جنات وحدائق وبساتني؛ ولكن ليس مثل 15ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر ]آل عمران:

َعْلَنا هذه اجلنات؛ ألن جنات اآلخرة جتري من حتتها األهنار، وجنات الدنيا كما قال هللا: َواْضِرْب هَلُْم َمَثالً رَُجَلنْيِ جَ 
نَـُهَما زَْرعاً * ِكْلَتا اجْلَنـَّتَـنْيِ آ َتْت ُأُكَلَها َومَلْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً َوَفجَّْراَن أِلََحِدمِهَا َجنـَّتَـنْيِ ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بـَيـْ

حَتِْتَها األَنـَْهاُر ، وليس هو هنرًا واحدًا، بل املتنوعة  [، لكن جنات اآلخرة: جَتِْري ِمنْ 33-32ِخالهَلَُما نـََهرًا ]الكهف:
ٌر ِمْن َلَْبٍ مَلْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه األصناف كما قال هللا تعاىل: َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوأَنـَْها

َيا ]آل 15لِلشَّارِِبنَي َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى ]حممد: َوأَنـَْهاٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّةٍ  نـْ [. وقوله تعاىل: َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
[؛ ال تظن أنه متاع احلياة الدنيا من أول آدم إىل يوم القيامة! ال، بل يقصد به مدة حياة اإلنسان، وهللا 14عمران:

[؛ وكما جاء يف األثر: )إذا  14طوياًل: أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسنَي َعاماً ]العنكبوت: سبحانه جعل لنوح عليه السالم عمراً 
كان يوم القيامة يؤتى برجل من أهل النار فُيغمس غمسة يف النار، مث يقال له: هل رأيت نعيماً قط  فيقول: ال وهللا! 

له: هل مر بك بؤس يف الدنيا قط  فيقول: ال  اي رب! مث يؤتى برجل من أهل اجلنة، فيغمس يف اجلنة غمسة مث يقال
وهللا! ما رأيت شيئاً(، إذاً: نعيم الدنيا كله للكافر ال يساوي غمسة يف النار! ويف احلديث: )ما الدنيا يف اآلخرة إال  

وضع كما يُدخل أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر مب يرجع!(، كم أيخذ هذا  هذا مثل الدنيا يف اآلخرة! ويف احلديث )مل
سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها(، فالنعيم احلقيقي الذي ال يعادله شيء يف الوجود، هو الدوام واخللود 
ََ أو نصف عاقل إذا قيل له: نبين لك مدينة خيالية؛ من أاثث  يف اجلنة، وأيُّ شخص يف الدنيا سواء أكان عاقاًل

، أو تعيش نصف حياتك يف هذا النعيم والنصف -عياذًا ابهلل-النار  ونعيم ومتاع وجواٍر مدة حياتك، وبعد ذلك إىل
الثاين يف الصحراء ، أو نبين لك عشًة وعندك من املاء ما تيسر، ومن اخلبز ما يكفيك ابلكفاف، وعندك اهلواء 

تار املدينة الصايف، والظل، وتستمر فيها على استمرار، فأيهما ختتار  سيختار احلياة العادية بصفة دائمة، ولن خي



اخليالية اليت يعيش فيها نصف عمره، مث النصف اآلخر يُرمى به يف الصحراء  فما الفائدة من النعيم مث اجلحيم  ولذا 
يقولون: لو أن إنساانً خري بني بيت من خشب دائم، وبيت من ذهب مؤقٍت؛ لكان العاقل خيتار البيت الدائم، 

تشعر أبن نعيمها  -نسأل هللا من فضله-خشب ! حينما تتذكر اجلنة  فكيف ببيت من ذهب دائم تستبدله ببيت من
[، فهو عطاء دائم، وأنت خملد فيه، 15هو النعيم املقيم َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ]آل عمران:

اجلنة وخلود اإلنسان فيها أكرب  وأعتقد أنه لو نقص نصف هذا النعيم مع اخللود فيه فلن يضرك شيء. إذًا: بقاء
نعيم، وهو أكرب من نعيم اجلنة نفسها، وهذا النعيم الدائم هو السعادة بكاملها، ومع هذا أيضاً: َوَأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة ]آل 

ترى أن ثالثة [، عندما تنظر للمرأة يف الدنيا 14[. زُيِنَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِنَساِء ]آل عمران:15عمران:
أرابع عمرها يف حالة هللا أعلم هبا، وربع العمر ضائع يف الدورة الشهرية؛ لكن نساء اجلنة مطهرات من هذا كله، 
فاملرأة يف الدنيا إذا ولدت فشهران يذهبان يف النفاس، وشهر قبل النفاس يف الوحم، وِجِبلَّة اإلنسان أيكل ويفرنِغ؛ 

َلُهْم َوال َجانٌّ ]الرمحن:  لكن أزواج اجلنة مطهرات من ذلك [، 56كله، بل كما يف اآلية الكرمية: مَلْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
وأيضاً إذا عاد إليها وجدها بكرًا. إذًا: هناك فرق كبري، بل ليس هناك موضع مقارنة، قال تعاىل: َأُؤنـَبِنُئُكْم خبَرْيٍ ِمْن 

[، ونضرب 15[، قال هللا: َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ ]آل عمران:35َنا َمزِيٌد ]ق:[، قال هللا: َوَلَديْـ 15َذِلُكْم ]آل عمران:
: إذا جئت ضيفاً على صديق، وشعرت أبن زايرتك هلذا الصديق تفرحه، أال يكون -وهلل املثل األعلى-أمثلة لذلك 

ثقل وجودك. فإذا ذلك إكمااًل لسرورك بوجودك يف ضيافته ! خبالف إذا جئت ضيفاً عند شخص وشعرت أنه يست
 ، مث شعر اإلنسان أنه خملد يف جنة نعيمها كما بني سبحانه: جَتِْري ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهاُر ، وهو خملد فيها، َوَأْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ 

وسيجازيهم على قدر  [ بصري أبعماهلم،15بعد هذا كله قال هللا: َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ . َواَّللَُّ َبِصرٌي اِبْلِعَباِد ]آل عمران:
 ما عملوا، وحبسب موقفهم فيما زُيِنن هلم من تلك املسميات.

 
 

 من صفات الزاهدين يف الدنيا
 

انظر إىل وصف أولئك الذين وعدهم هللا ابجلنة اليت هي خرٌي من زينة الدنيا ومتاعها، فمن هؤالء أصحاب النعيم  
[، ليس اإلنسان معصوماً من 16ا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ]آل عمران:قال هللا: الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ِإنَـّنَ 

الذنب، ولو مل يكن هناك ذنب، وطلبوا املغفرة فإن ذلك علو يف درجاهتم، كما هو حال سيد اخللق صلى هللا عليه 
ىل هللا، فإين أتوب إىل هللا يف اليوم مائة مرة(، وحيث على وسلم، ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ويقول: )توبوا إ

االستغفار فيقول: )إين ألستغفر هللا يف اليوم سبعني مرة( ويف رواية: )مائة مرة(. ولذا قالوا: استغفاره صلى هللا عليه 
حبَْمِد رَبِنَك  وسلم علو يف درجاته، وبعضهم يقول: يستغفر للمؤمنني؛ لكن هذا جانب وذاك جانب آخر، َفَسبِنحْ 

[. الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ِإنَـَّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ]آل 3َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاابً ]النصر:
هي صفاهتم  قال هللا:  [، وهذه هي صفات الزُّهَّاد حقاً، فَمن اتصف هبذه الصفات فهو الزاهد حقاً، وما16عمران:

[: الصابرين على ماذا  على تلك الشهوات اليت زُينِنت هلم، فإذا مل جيدها إنسان من هؤالء 17الصَّاِبرِيَن ]آل عمران:
ُ الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ِإنَـَّنا آَمنَّا ، فماذا يكون موقفه   كما قال هللا: َوْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن ال جيَُِدوَن نِ  َكاحاً َحىتَّ يـُْغِنيَـُهُم اَّللَّ

[، وكما قال عليه الصالة والسالم: )اي معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن 33ِمْن َفْضِلِه ]النور:
 مل يستطع فعليه ابلصوم(، والصوم هو عني الصرب. الصَّاِبرِيَن : عن معصية هللا، وعلى قضاء هللا، وعلى أداء طاعة هللا،



وكل ما ميكن أن أتيت به من أفعال اخلري والقرابت واملكرمات واملروءة واإلنسانية، فإنه يدخل حتت عنوان: الصَّاِبرِيَن  
وأقوال العلماء يف وصف الزاهدين تدخل حتت هذه الصفات اآلتية. إذاً: أول صفات الزاهدين حقاً أو املؤمنني حقاً 

إلميان واللجوء إىل هللا وطلب املغفرة: َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ، مث: الصَّاِبرِيَن . اثنياً: الذين مل تغرهم زينة احلياة الدنيا: ا
[، الصادقني يف كل شيء، وليس يف احلديث فقط، فاهلل يقول: ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل 17َوالصَّاِدِقنَي ]آل عمران:

، الصدق يف التعامل مع هللا، الصدق يف التعامل مع الناس، الصدق يف [23َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه ]األحزاب:
التعامل مع النفس، الصدق يف التعامل مع كتاب هللا وسنة رسوله، فالصادقني عنوان عام يف كل ما أتوه. اثلثاً: 

وحي أبن الصدق حيتاج [: سبحان هللا! )صابرين( و)صادقني(! ولعل جميء )صابرين( أوالً ي17َواْلَقانِِتنَي ]آل عمران:
إىل صرب، فقد حيدث إلنسان موقف، والصدق قد يؤذيه أو حيمِنله مشقًة؛ لكن مل يضيع مبدأ الصرب، وانطالقاً من 

الصرب تصُدق وتقول احلق وتتعامل ابلصدق، فإذا كان صابراً صادقاً أييت القنوت مع هللا، والقنوت: الطاعة واخلشية 
[، هؤالء الصابرون الصادقون القانتون هلم يف الدنيا األموال 17اْلُمْنِفِقنَي ]آل عمران:واخلشوع واخلضوع. رابعاً: وَ 

والقناطري املقنطرة اليت زُينت هلم وامتلكوها، فماذا فعلوا هبا  أنفقوها، ويف حديث أيب هريرة : )لو كان يل مثل جبل 
ق إمجايل يف كل أوجه اإلنفاق، كما سيأيت يف أحد، ولقلت به هكذا وهكذا، وال يبقى عندي منه شيء(، مث هو إنفا

[، فينفقون يف كل أوجه اإلنفاق وسبل اخلري، مساعدة 18نظريها يف سورة احلديد َوَأقْـَرُضوا اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً ]احلديد:
َوَعالنَِيًة  ضعيف، إعطاء فقري، جتهيز غاٍز، عالج مريض، كل أنواع اإلنفاق اليت جاءت أيضاً يف سورة البقرة: ِسرناً 

[، يف كل أوجه اخلري، وعلى مجيع احلاالت. خامساً: 134[، يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء ]آل عمران:274]البقرة:
[ وسيد اخللق صلى هللا عليه وسلم كان يقوم الليل يصلي ويستغفر يف 17َواْلُمْستَـْغِفرِيَن اِبأَلْسَحاِر ]آل عمران:

إذا كان ثلث الليل اآلخر، ينزل ربنا إىل مساء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر السحر. ويف احلديث الصحيح: )
له  هل من سائل فأعطيه (. إذًا: هذه هي صفات املؤمنني حقاً، وهي صفات الذين سلموا مما زُيِنن للناس من حب 

 ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم قَائِماً اِبْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ الشهوات، ومل يقفوا عندها. مث قال تعاىل: َشِهَد اَّللَُّ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ 
يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْسالُم ]آل عمران: [ فهم التزموا به، وأقاموا حدوده وتعاليمه، هذا 19-18ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم * ِإنَّ الدِن

 هو املوطن األول يف هذه السورة.
 
 

 لوب وعالجهاقسوة الق
 

ِر اَّللَِّ ننتقل إىل املوطن الثاين، وهو يف سورة احلديد، وهو قوله تعاىل: َأمَلْ أيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِكْ 
ِننَي [. يف هذه السورة أمر عجيب! ففيها عرض حالة املؤمنني واملنافقني يف القيامة: يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤمِ 16]احلديد:

[ إىل آخره، مث جاء حمل الشاهد فقال: َأمَلْ أيَِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع 12َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم ... ]احلديد:
اَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احْلَقِن َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَ 

ُهْم فَاِسُقوَن * اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ حُيْيِي اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلاَيِت لَعَ  ِقنَي وََكِثرٌي ِمنـْ لَُّكْم تـَْعِقُلوَن * ِإنَّ اْلُمصَّدِن
قَاِت َوَأقْـَرُضوا اَّللََّ قَـ  [، يقول ابن عباس يف هذه 18-16ْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف هَلُْم َوهَلُْم َأْجٌر َكِرمٌي ]احلديد:َواْلُمصَّدِن

اآلية الكرمية: )عاتبنا هللا بعد بدء الوحي بثالثة عشر عاماً، ويقول جماهد : بعد أربع سنوات، الختالف إسالم 
ألوان هو: الزمن، أي: أمل حيضر الوقت. ِللَِّذيَن آَمُنوا [ آن يئون، ا16بعضهم البعض. قال هللا: َأمَلْ أيَِْن ]احلديد:



[، قالوا يف التفسري: إن أصحاب رسول 16[ أي: من هذه األمة. َأْن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اَّللَِّ ]احلديد:16]احلديد:
َن احْلَقِن  أي: من الوحي. وخشوع القلب يكون هللا ملوا ملًة أو غفلوا غفلة فعاتبهم هللا. وقوله: ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل مِ 

 خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ َتِلنُي مبا ذكر هللا يف قوله: اَّللَُّ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاابً ُمَتَشاهِباً َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذينَ 
[، هذه حقيقة املؤمن حقاً، يتأثر بكتاب هللا عند مساعه وتدبره. َأمَلْ أيَِْن 23زمر:ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ ]ال

ا، وننقطع إىل ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احْلَقِن ، فأولئك الذين يقولون: نزهد يف الدني
قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احْلَقِن . مث يذكِنرهم بقوله: َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا  العبادة، إىل أي مدى يصلون ! خَتَْشعَ 

  اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل ، أي: من اليهود والنصارى. َفطَاَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد ، ومع طول األمد جاء النسيان. فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 
طول األمل يف الدنيا يقسِني القلب، ويـُْنِسي اإلنسان ذكر هللا، ولذا ملا قيل لـأمحد رمحه هللا: ما الزهد  إذًا: النسيان و 

قال: عدم طول األمل. فمن مل يطل أمله يف الدنيا فهو زاهٌد فيها، فهي عنده سواء جاءت أو راحت. فـََقَسْت 
ُهْم فَاِسُقوَن ، فما دام الن سيان جاء، جاءت قسوة القلب، وكان الفساد كما يف احلديث: )إن يف قـُُلوبـُُهْم وََكِثرٌي ِمنـْ

اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله ...( إىل آخر احلديث. مث أييت التنبيه وإيقاظ الفكرة: اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ 
سبحانه القادر املقتدر على إحياء حُيْيِي اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا ، وملاذا ذكر األرض هنا مع قسوة القلب  أي: كما أنه 

األرض وهي مجاد بعد موهتا، فهو قادر على أن حييي القلوب بعد موهتا، فيحييها ابلتذكرة بعد الغفلة، وابإلميان بعد 
الكفر، وابلذكر بعد النسيان، وكأن هنا تنبيه! ال تيئسوا من رمحة هللا، إن مضى عليكم شيء، ووقع على القلوب 

ذكر هللا، وجدِندوا العالقة مع هللا؛ فإن هللا قادر على أن يعيد لتلك القلوب حياهتا، وحتيا بذكر هللا،  قسوة، فجدِندوا
وما نزل من احلق، كما حتيا األرض بعد موهتا وأنتم تشاهدون. قال: اْعَلُموا ، وكأننا جهلنا أو نسينا أو غفلنا فلم 

من واقع احلياة عندكم، فكذلك القلوب القاسية. اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ حُيْيِي  نتأمل؛ فيعلِنمنا، ويقول: انظروا وأتملوا واعلموا
تربوا اأَلْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلاَيِت ، ارجعوا إىل عقولكم، وانظروا إىل ما بني أيديكم، وقايسوا بعقولكم، فاع

رجع إىل أنفسنا. ما الذي يرجع القلوب إىل ما هي عليه  ما الذي اي أويل األبصار! وكل ذلك من آايت هللا الكونية لن
جيدِند اإلميان ابهلل  ما الذي يُذهب الغفلة  ما الذي يلنيِن تلك القلوب القاسية  ترى الفقري وتعرض عنه، وتسمع أنني 

ا هذه القسوة ! مىت املريض أو املعتل أو احملتاج وتصك أذنك عنه، وترى ذا احلاجة والفاقة وتغمض عينيك عنه، م
قَاِت ]احلديد: ِقنَي َواْلُمصَّدِن [، 18تكون لنيِن القلب رحيماً  اجلواب: إذا أحسنت إىل الفقراء، قال هللا: ِإنَّ اْلُمصَّدِن

وكأنه سبحانه يقول: قسوة قلوبكم موت هلا، واملوىل قادر على إحيائها كإحياء األرض امليتة، فاألرض امليتة ينزل فيها 
فيحييها، وقلوبكم ينزل هلا الوحي فيحييها، واستجيبوا هلذا الوحي عملياً أبن تزهدوا يف الدنيا أبالَّ تكون غاية املطر 

لكم، وأبالَّ تعضوا عليها ابلنواجذ، وأبن حترصوا على فك العاين والتخفف عن املسكني وإعطاء احملتاجني. وكأن 
حياهتا  وما الذي يذهب عنها قسوهتا  فيقول: انظروا إىل ذوي  سائاًل يسأل فيقول: اي رب! ما الذي يعيد لقلوبنا

احلاجات بعني العطف والرأفة والشفقة، ومدوا إليهم أيديكم ابلعطاء، ويف احلديث: أن رجالً شكا قسوة قلبه لرسول 
يس املراد جمرد هللا فقال: )امسح رأس اليتيم(، وهل املراد جمرد مسح رأسه  وهل هذا املسكني حالٌق شعَره أو ال  ول

إمرار اليد على رأسه، بل الغرض من هذا: التلطف والرأفة والرفق به، ومؤانسته وإذهاب البؤس عنه، وأن تشعره أبنه 
منك وأنت له. إذاً: املراد مبسح رأس اليتيم هو اإلشفاق والرأفة به، وإشعاره ابحلفاظ على حسه وشعوره، وتشعره 

قد أبويه فأنت له أب، وهذا من ابب العطف على الناس والرمحة هبم. قال تعاىل: ِإنَّ أبنه فرد من أفراد اجملتمع، إن ف
قَاِت ]احلديد: ِقنَي َواْلُمصَّدِن  [، والنساء شقيقات الرجال. ......18اْلُمصَّدِن

 



 
 

 كيفية استقراض هللا من عباده
 
 
 

ة فقط؛ ولكن التعامل مع هللا، فأنت تقرض هللا، [، املسكني مصرٌف للصدق18قال تعاىل: َوَأقْـَرُضوا اَّللََّ ]احلديد:
فهو أعطاك واستقرضك. بعض اآلابء يدلل بعض األبناء فيعطيه ويعطيه ويعطيه مث قد يقول له: اي فالن! أعطين 

مخسة رايالت، مث أعطيك إايها يف البيت. فالولد يفرح، ويقول: أيب الذي أعطاين اآلن يطلبين! تفضل! ألنه يعلم أن 
لب منه اخلمسة اآلن سيعطيه مخسيناً أو أكثر فيما بعد، لكن إذا قلَت له: ما عندي شيء، وهو قد أعطاك الذي ط

يف الصباح كذا وكذا، فسيقول: أعطيه ويبخل عليَّ ! لكن رب العزة سبحانه يعطي ويتفضل، مث يستقرض من عباده 
من هللا، وهو الذي سيجازيك؛ ألن من تتصدق عليه  لريمحوا عباده، ويشفقوا عليهم، ولُيشعر العبد أبن املال إمنا هو

ال يستطيع أن يكافئك، فهو يف حاجة إىل مساعدتك، فكيف يرد مجيلك ! ال يستطيع. إذًا: حقيقة التصدق إمنا هي 
الذي  إقراض هلل سبحانه، َوَأقْـَرُضوا اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً  والذي يقرض هللا تكون نتيجته: أن هللا سبحانه وتعاىل هو

 يضاعف له القرض، ومع هذا له أجر كرمي، وهللا سبحانه يضاعف ملن يشاء بعد السبعمائة.
 
 
 
 

 شهادة هللا لألمة إبمياهنا ابلرسل
 
 
 

ا آَمنَّا [، ويف سورة آل عمران قال تعاىل: الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ِإنَـّنَ 19قال تعاىل: َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه ]احلديد:
[، ومل يقل هنا: ورسوله، بل ورسله؛ ألن مؤمين هذه األمة يؤمنون 16فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ]آل عمران:

جبميع الرسل؛ وألن من كفر برسول واحد فكأمنا كفر جبميع الرسل، وقد شهد هللا هلذه األمة ابإلميان ابلرسل مجيعاً 
نـَُفرِنُق بـَنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه لرَُّسوُل مبَا أُنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبنِِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه ال فقال: آَمَن ا

يُقوَن َوالشَُّهَداُء [ ؛ ألن الذي أرسل أوهلم هو الذي أرسل آخرهم، والناموس واحد. ُأْولَِئَك ُهُم الصِندنِ 285]البقرة:
[، يقولون: )الصِندِنيقون( أعلى درجة بعد النبوة. مث قال تعاىل: َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرهبِنِْم هَلُْم َأْجُرُهْم َونُورُُهْم 19]احلديد:
هم جيعل [، أي: الذين آمنوا والذين تصدقوا، وبعض القراء جيعل َوالشَُّهَداُء  ابتداء كالم جديد، وبعض19]احلديد:

 )الشهداء( اثلث الثالثة األوصاف املتقدمة، )املصَّدِنقني( و)الصِندِنقني( و)الشهداء( فاألصناف الثالثة هَلُْم َأْجُرُهْم .
 
 



 
 حقيقة الدنيا

 
 
 

َد َمْوهِتَا َقْد بـَيـَّنَّا [: مرة أخرى، هناك اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ حُيْيِي اأَلْرَض بـَعْ 20مث قال تعاىل بعد هذا العرض: اْعَلُموا ]احلديد:
نـَْيا ]احلديد:17َلُكُم اآلاَيِت ]احلديد: َا احْلََياُة الدُّ [. 20[، ملا ندهبم إىل الصدقة وإىل اإلقراض واإلميان قال: اْعَلُموا َأمنَّ

َياِ 14هناك: زُيِنَن ِللنَّاِس ُحبُّ ]آل عمران: نـْ [. وهنا قال: 14]آل عمران: [ إىل قوله تعاىل: َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف  َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة  مثل قوله: )زُيِنَن( َوتـََفاُخٌر بـَيـْ نـْ َا احْلََياُة الدُّ  اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث اْعَلُموا َأمنَّ

ىن الكفر الذي هو ضد اإلسالم، إمنا معناه: الزُّرَّاع، كما يف [ وليس الكفر هنا مبع20َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ]احلديد:
[، وهو املثل الذي ضربه هللا ألصحاب حممد صلى هللا 29اآلية األخرى: يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر ]الفتح:

َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب   عليه وسلم: َذِلَك َمثـَُلُهْم يف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم يف اإِلجْنِيلِ 
[. وهنا قال: َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر  يعين: الزُّرَّاع، والزارع يسمى كافرًا؛ ألن الكفر يف اللغة: 29الزُّرَّاَع ]الفتح:

ت الوحدانية هلل، ومسي ظالم الليل كافرًا، ويقال: أدخلت يدها يف كافر، أي: السرت، والكافر مسي كافرًا ألنه يسرت آاي
ٍث ، نزل يف ظالم الليل. َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ، انظر َمَثل الدنيا! انظر املراحل والتصوير البليغ! َكَمَثِل َغيْ 

إىل أقصى حدود هبجته، )يـُْعِجُب الزُّرَّاَع(. بعد هذا )فرتاه(، وتقبلته األرض فأنبتت الزرع، وأعجب زارعه، مث يهيج 
، وبعد االصفرار يبقى فرتة قليلة، مثَّ  والفاء هنا للتعقيب القريب، بعدما يصل إىل زهرته وإىل أوج نضرته يرجع فيصَفرُّ

أول ما خيرج من الرحم مثل [، كيف ينطبق هذا املثال على الدنيا  مثال يف بين آدم: 20َيُكوُن ُحطَاماً ]احلديد:
ه، مث بعد ذلك أيخذ يف النمو إىل أن يكتمل شبابه، ويبلغ أوج قوته، مث يبدأ فريجع  احلشيش والنبات الذي نبت لتوِن

 [، ويصري أقل من5إىل أن ينحين ظهره، ويتحطم ويصري ِإىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يـَْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشْيئاً ]احلج:
الطفل، وهكذا الدنيا: تبدأ تزدهر وتصل إىل كماهلا، مث تبدأ يف العودة والرجوع حىت تصري حطاماً. مث قال تعاىل يف 

[، َويف اآلِخَرِة 14سورة احلديد: َويف اآلِخَرِة ... ، وهناك يف سورة آل عمران: َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ]آل عمران:
[ للذين آمنوا، والذين أقرضوا هللا، 20ر الذين تقدم ذكرهم َوَمْغِفَرٌة ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواٌن ]احلديد:َعَذاٌب َشِديٌد  للكفا

َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر ]احلديد: نـْ [، ويف آل عمران: َذِلَك َمَتاُع 20والذين أنفقوا، ... إىل آخر صفاهتم. َوَما احْلََياُة الدُّ
َيا ] نـْ [، وقطعاً احلياة الدنيا متاع الغرور، فمن اغرت هبا خسر، كما يف قوله تعاىل: يـَُناُدونـَُهْم َأمَلْ 14آل عمران:احْلََياِة الدُّ

ُتْم َوَغرَّْتُكُم اأَلَماينُّ  ُتْم أَنـُْفَسُكْم َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَبـْ  َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ اْلَغُروُر َحىتَّ َجاَء َأْمُر اَّللَِّ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بـََلى َوَلِكنَُّكْم فـَتَـنـْ
[، إذًا: الدنيا متاع الغرور، فاحذر أن تغرك الدنيا. وأيُّ عاقل يغرت هبذه الدنيا ! إن كنت متتلك ماالً، 14]احلديد:

فهل هو أكثر من مال قارون ! وإن كان لك ملك وسلطان، فهل هو أكثر من ملك سليمان ! أنت ضعيف، وكم 
[، مث ماذا كان  فَاْليَـْوَم نـَُنجِنيَك بَِبَدِنَك 24ى منك. قال فرعون: َأاَن رَبُُّكُم اأَلْعَلى ]النازعات:من احليواانت أقو 

[. هل مجُِعت لك النساء ! سليمان كانت له أكثر من مائة امرأة! هل مجُِعت لك 92لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة ]يونس:
من احلاالت فأنت فقري، فلم تغرت ابلدنيا.. ! ومن هنا من سلم من غرور اخليل ! ومهما كانت كثرهتا، وأبي حالة 

الدنيا فهو زاهد، فالزاهد من سلم من آفاهتا يف ذاهتا، كما قال بعض السلف: املدر واحلجر سواء، وسيأيت التنبيه 
 عليه.



 
 

 املخرج من فتنة الدنيا
 
 
 

َيا ِإالَّ مَ  نـْ [، وأنت ابخليار، إن وقفت عند متاعها غرَّتك وأهلكتك 20َتاُع اْلُغُروِر ]احلديد:قال هللا تعاىل: َوَما احْلََياُة الدُّ
سِلمت منها كما سِلم غريك، يقول بعض العبَّاد: إن هلل  -كما أعرض غريك-فيها، وهذا نصيبك، وإن أعرضت عنها 

وطنا جعلوها جلًة واختذوا صاحل األعمال  عبادًا ُفطَنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أهنا ليست حلينٍ 
فيها سفنا هلل عباٌد ُفطناء، فالَفِطن احلقيقي هو الذي ال يغرت ابلدنيا، ويضعها يف موضعها، والغيب هو الذي تضحك 
عليه، فليس الزهد أن تعرض عن الدنيا بكل ما فيها؛ ولكن امجعها بقدر ما تستطيع، وأنفقها يف سبيل اخلري بقدر ما 

ستطيع. إذا كانت الدنيا متاع الغرور، وهذا تصويرها ومآهلا، فما العمل  قال هللا: َساِبُقوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِنُكْم ت
[، أعرضوا عن هذه الدنيا، واملسابقة إىل املغفرة تكون يف اآلخرة أم يف الدنيا  يف الدنيا، َساِبُقوا ِإىَل 21]احلديد:

[، أبي شيء  بكل أنواع اخلري، بدنية أو مالية، َساِبُقوا  ومل يقل: )ابدروا(، بل َساِبُقوا 21ْم ]احلديد:َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِنكُ 
[ مثل آية آل عمران: 21ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِنُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأَلْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ... ]احلديد:

[، 21[، ... لِلَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ]احلديد:16ِإنَـَّنا آَمنَّا ]آل عمران:رَبَـَّنا 
فاملسابقة إىل اخلري ليست بعقلك وال جِبدِنك؛ ولكنه فضل من هللا سبحانه، فاملؤمن إذا وجد نفسه تسعى على طريق 

فضل من هللا، وال يغرنك ذلك، وال تقولن: هذا جِبدي وَفهمي وعلمي، ال وهللا! إنه يـَْهِدي َمْن َيَشاُء اخلري فليعلم أنه 
[، واعلم أهنا نعمة وفضل من هللا لك، َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 27[ و: ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء ]الرعد:142]البقرة:
أن بعضهم قال: الزهد الرضا ابلقدر، قال تعاىل: َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة [. انظر إىل حقيقة الدنيا! وسبق 21]احلديد:

[، تلك زينة احلياة الدنيا، وذلك العطاء املتفاضل، املنع والعطاء، كل ذلك َما 22يف اأَلْرِض َوال يف أَنـُْفِسُكْم ]احلديد:
َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي * ِلَكْيال أَتَْسْوا  َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اأَلْرِض َوال يف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ  يف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ

ْن يـَتَـَولَّ ُمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخِل َومَ َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا مبَا آََتُكْم َواَّللَُّ ال حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر * الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأيَْ 
[. يقولون: مصيبة األرض: اجلدب وعدم املطر وغريه، ويف أنفسكم: 24-22فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغيِنُّ احْلَِميُد ]احلديد:

ً كانت إال   املرض والعافية والفقر والغىن، وكل هذه األشياء. ما أصاب إنسان من مصيبة كونية أو بدنية أو مالية أايَّ
َرَأَها ]احلديد: كانت هذه املصيبة [: والربء هو: اخللق، 22مكتوبة عليه يف كتاب من قبل أن خيلق، ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ

ومن أمساء هللا البارئ املصور. وتقدَّم حديث: )واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك( 
ذا أقبلت عليك الدنيا مل تفرح هبا، وإن ذهبت مل حتزن فإذا كنت تؤمن ابلقدر حقاً رضيت عن هللا سبحانه وتعاىل، وإ

عليها، وأيُّ رفعة للعبد يف هذا  وكما قيل: احلجر واملدر يستواين. والعاقل لو أتمل! شيء فاتك أحتزن عليه ! وما 
يدريك بنتيجة لو جاء  يف غزوة أحد رجع رئيس املنافقني بثلث اجليش، وفات على املسلمني حضورهم القتال، 

حزن املسلمون، ولكن ملا انكشف احلجاب ماذا كان األمر  قال سبحانه: َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً و 
َنَة َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم ]التوبة: ُغوَنُكْم اْلِفتـْ [. إذًا: رجوعهم وعدم حضورهم املعركة كان خريًا، 47َوأَلْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ

كذا أنت قد تتمىن ماالً، أو تتمىن ولدًا، أو تتمىن وظيفًة، وتتمىن .. وتتمىن .. ولكن ما تدري ماذا يف تلك األمنية وه



إن ُحقِنقت لك  واجملال ليس جمال ذكر القصص يف هذا؛ ولكن العاقل ال حيزن على ما فاته بقدر هللا. مث ال تكن 
اجعل ما فاتك صربًا، واجعل ما أَتك شكراً(، ال حتزن على شيء شديد الفرح مبا جاءك، ولذا يقول بعض الناس: )

فاتك؛ ألنه بقضاء هللا، وال تفرح كل الفرح مبا جاءك وتفخر به وتتمادى به. َواَّللَُّ ال حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر 
[. صحيٌح أن اإلنسان 23ُحوا ]احلديد:[: جاءت هذه اآلية بعد ِلَكْيال أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفرَ 23]احلديد:

يفرح أبي نعمة كانت، لو امتلك ثوابً جديدًا سيفرح به؛ ولكن فرح شكر للنعمة ال فرح بطر، ولذا أعقبها بقوله 
اءك [، املختال الفخور هو الذي خيتال مبا جاءه. إذًا: اجعل ما ج23تعاىل: َواَّللَُّ ال حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر ]احلديد:

من الدنيا شكرًا هلل، واصرفه يف مرضاة هللا، وال جتعله خيالء وفخرًا على عباد هللا. وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على 
 عبده ونبيه حممد.

 
 
 

 احلديث الثالث والثالثون -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )البينة على املدعي واليمني على من أنكر(
 
 
 

لرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان بسم هللا الرمحن ا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ]عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

ل قوم ودماءهم، ولكن البينة على املدعي، صلى هللا عليه وسلم قال: )لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموا
واليمني على من أنكر( حديث حسن، رواه البيهقي وغريه هكذا، وبعضه يف الصحيحني[. هذا احلديث يعترب أساساً 
وأصاًل يف علم القضاء، واحلديث مع إجيازه يبني واقع العدالة واإلنصاف يف اإلسالم، وأن كل دعوى ليس عليها بينة 

وقوله: )لو يعطى( يقولون يف علم العربية: )لو( حرف امتناع لوجود )لو يعطى الناس بدعواهم(  فهي مرفوضة.
الدعوى أبلف مقصورة، والدعوة ابلتاء، والفرق بينهما: أن الدعوى املقصورة هي االدعاء والتقاضي، والدعوة ابلتاء: 

لطعام جتمع على دعوات. يبني صلى هللا عليه هي الدعوة إىل الوليمة وحنوها. الدعوى جتمع على دعاوى، والدعوة ل
وسلم أنه لوال البينة ولوال العدالة، وأنه ال يعطى كل إنسان ما ادعاه؛ لتقدم أانس ابلدعوى يف أموال أشخاص 

ودمائهم أي: كل يدعي ما يشاء، وليس األمر كذلك، ولكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر. يقول علماء 
ن( لالستدراك، ودائماً أتيت بني نفي وإثبات، تقول: ما جاء زيد لكن جاء عمر ، ما جاء زيد صباحاً العربية: )لك

ولكن جاء مساًء، وهنا كذلك واقعة موقعها؛ ألن املعىن ال يعطى الناس كل ما ادعوه، وإمنا يعطون مبقتضى البينة، 
)لو يعطى الناس بدعواهم( أي: فيما يدعون به،  فوقعت )لكن( بني النفي واإلثبات يف املعىن. أما ألفاظه فقوله:

)الدعى رجال(، وهل احلديث خاص ابلرجال فقط دون النساء أو أن النساء كذلك  اجلواب: النساء داخلة فيه  



كذلك، ولكن ذكر الرجال هنا للتغليظ؛ ؛ألن أكثر ما تكون الدعاوى بني الرجال. )الدعى رجال أموال قوم 
القوم بعد لفظ الرجال، فهل القوم هم الرجال أم أن كلمة القوم تعم الرجال والنساء معاً   ودماءهم(، هنا جاء لفظ

يقولون يف العربية: لفظ القوم خاص ابلرجال وال يدخل فيه النساء، واستدلوا بقوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال 
رً  ُهنَّ ]احلجرات:َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ ًرا ِمنـْ ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيـْ [، 11ا ِمنـْ

قالوا: لو أن كلمة )قوم( تشمل اجلنسني لكانت تكفي عن إعادة ذكر النساء، واستدلوا بقول الشاعر: وما أدري 
تدل اآلخرون أبلفاظ وردت تدل على ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فقابل بني النساء وبني القوم. واس

أن القوم يشمل الرجال والنساء معاً، ولكن قالوا: يشمله بقرينة التكليف يف الشرع. وقوله صلى هللا عليه وسلم: )لو 
جاء لفظ احلديث ابسم  -يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على املدعي

أنكر( كان مقتضى السياق واليمني على املنكر، لكن قال يف األول: )البينة على املدعي(، واليمني على من  -الفاعل
 واليمني على من يقابل املدعي ابإلنكار. ......

 
 

 القرائن ودورها يف إثبات احلقوق
 
 
 

وهو: الطرق  نرجع إىل قوله: )ولكن البينة( ما هي البينة  ابن القيم رمحه هللا له كتاب نفيس جدًا يف هذا الباب
احلكمية، وينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ولو مل يكن قاضياً، ولكن من ابب العلم. البينة مأخوذة من 

البيان، والبينة كل ما يبني احلق ويفصله عن الباطل، وليست قاصرًة على الشهود أو اإلقرار فقط، فقد تكون قرينة 
اطأ الشهود على شهادة الزور، وقد يقر اإلنسان إقراراً غري واقع، ومن هنا من القرائن أقوى من مائة شاهد، وقد يتو 

ندعو مجيعاً للقضاة: أن ينور هللا بصائرهم، ويريهم احلق حقاً، ويرزقهم اتباعه؛ ألن األمر دقيق جداً، ويف القرآن 
 الكرمي والسنة اعتبار القرائن، ومن ذلك ما يلي:......

 
 
 

 ن قرائن معتربةقصة يوسف وما وقع فيها م
 
 
 

يف كتاب هللا قصة نيب هللا يوسف، وحنن نعلم القضية بكاملها، وملا حصل له االهتام والسجن برأه هللا مبا أيده به من 
القرائن، ومنها: أن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدن من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبر 

ي بدأ ابملراودة. وقبل هذا كانت هناك قرينة كاذبة قابلتها قرينة أقوى فكذبت، فمجرد شق القميص قرينة على الذ
َنا نَ  ْسَتِبُق منها، وذلك أن إخوة يوسف ألقوه يف غيابت اجلب، َوَجاُءوا َأاَبُهْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن * قَاُلوا اَي َأاَباَن ِإانَّ َذَهبـْ



ئْ  [سبحان هللا العظيم! بكاء.. وجاءوا على قميصه بدم  17-16ُب ]يوسف:َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذِن
كذب ليخربوا أابهم أبن الدم قرينة على أن الذئب أكله، لكن أابهم كان أفقه منهم، فأخذ القميص ونظر فيه فرأى 

ساً أيكل يوسف فيه الدم، ولكن فات عليهم أن ميزقوا القميص وقال: اي سبحان هللا! مىت كان هذا الذئب حليماً كي
يٌل ]يوسف: ٌر مجَِ [، فهم وضعوا يف القميص دماً كذابً، وما كان عندهم خمتربات يف ذاك 18وال يشق قميصه ! َفَصبـْ

الوقت لتحلل هذا الدم، لريوا هل هو دم شاة أم دم إنسان  ألنه إبمجاع الطب أن دم اإلنسان ال يتفق مع أي حيوان 
ن مع أي حيوان آخر، وهذه من حكمة املوىل سبحانه، بل دماء البشر خمتلفة من احليواانت األخرى، وال دم حيوا

 فيما بينهم، وفيها فصائل خمتلفة، وما كل إنسان دمه يتفق مع دم اآلخر.
 
 
 
 

 قصة املرأتني اللتني ذهب الذئب اببن أحدمها
 

 ولد لكل واحدة منهما ولد، فغفلتا عن من َتريخ األمم واألنبياء ما يرويه لنا نبينا صلى هللا عليه وسلم: )أن امرأتني
ولديهما، فجاء الذئب وخطف واحدًا من الولدين، فاختلفتا يف الولد املوجود، وكل واحدة منهما تدعيه لنفسها، 
فجاءَت إىل نيب هللا داود، ومسع منهما، فحكم به للكربى، فمرَت على سليمان، فسأهلما عن خربمها، فقالت: هذا 

هلذه، فقال: ائتوين ابلسكني أشقه بينكما نصفني، فقالت الصغرى: ال تفعل، هو هلا، وال تشق  ولدي حكم به داود
الولد، فانتزعه من الكربى ودفعه إىل الصغرى(؛ فالكربى مل متنع من شقه؛ ألهنا وترت يف ولدها وتريد أن توتر األخرى 

ن يبقى حياً يف يد الغري أوىل من أن يكون ميتاً، مثلها، وملا رأى شفقة الصغرى من أن يشق الولد نصفني واختيارها أ
فعرف من قرينة عاطفة األم أن الولد هلا، وعرف من تساهل األخرى أهنا ال تبايل، فانتزعه من الكربى، ودفعه 

 للصغرى.
 
 
 
 

 عمل النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقرائن مع ُحيي بن أخطب وغريه
 
 
 

بين النضري إىل خيرب، وبعد سنة أو سنتني حاصر النيب صلى هللا عليه وسلم أجلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
خيرب، وجاء ُحيي بن أخطب وطلب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينزل إليه ليكلمه، وفاوضه على الصلح 

شرط أال خيونوا أبن خيرجوا، وليس معهم إال الثياب اليت يلبسوهنا، ويرتكون السالح واملال واحليوان وكل شيء ب
املسلمني، وإذا خانوا برئت منهم ذمة هللا ورسوله، فوافقوا على هذا الشرط، فلما خرجوا سأل رسول هللا ُحيي بن 



أخطب عن الذهب، وكان قد خرج من املدينة عند اإلجالء جبلد ثور مليء ابلذهب واحللي، فقال: الذهب فين، 
العهد قريب، واملال كثري(، يعين: املال كثري، وهذا الوقت القصري ال وأكلته احلروب، فقال صلى هللا عليه وسلم: )

أيكل هذا املال الكثري، فمعىن هذا أهنم أخفوا املال، فأنكر فدفعه إىل الزبري فمسه بعذاب، وقيل: جاءت امرأة إىل 
، فوجدوا الذهب مدفوانً الزبري وقالت: كنت أرى ُحيياً حيوم حول تلك اخلربة، فذهبوا إىل تلك اخلربة، وفتشوا فيها

هناك، ويقولون يف نظام التحقيق واملباحث: اجملرم حيوم حول مكان اجلرمية، فرياقبون مكاهنا، والبد أن يدفعه أمر 
بدون شعور إىل أن يذهب إىل حمل اجلرمية لريى فيها، فجيء به وضربت عنقه. يهمنا قول الرسول صلى هللا عليه 

ري( فهذه قرينة على أن املال مل يصرف، بل هو ابق، وهم قد جحدوا املال، مث تبني أنه وسلم )العهد قريب، واملال كث
 موجود.
 
 

 من أخبار القضاة
 
 

من فراسة القضاة ما حيار فيه العقل، ومما ذكر عن بعض القضاة أنه جاءه  -صاحب أخبار القضاة-يذكر وكيع 
، وأودعته مااًل، فلما جئنا أنكر املال، فراجعته فيما أودعته إايه اثنان، فقال أحدمها: كنا يف سفر، ونزلنا املنزل الفالين

ليحمله معه فإذا به ينكر، فسأله القاضي: هل لك بينة  قال: ليس عندي بينة، فقال له القاضي: لعلك نسيته يف 
ال القاضي للمدعى املكان الذي أودعته إايه، وذهب ومل أيخذه! قال: ال أان متأكد أنه أخذه، وذهبنا واملال معه، فق

عليه: اجلس، وقال للمدعي: اذهب إىل ذاك املكان، وفتش حتت الشجرة اليت منت عندها، وانظر لعلك جتد املال 
هناك، فذهب بناًء على أمر القاضي، واشتغل القاضي بقضااي الناس عنده، وبعد فرتة فاجأ املدعى عليه وقال: 

: ال، احملل بعيد، فقال: إذًا: أنت تعرف املكان! وحصل بينكما ما صاحبك أتخر، أمل يكن قد وصل حىت اآلن  فقال
حصل، فسلمه للشرطة، وحكم عليه بدفع املال. ويقولون: اإلنسان إذا شاور اكتسب عقالً إىل عقله، وإذا قرأ 

 اكتسب عقاًل إىل عقله.
 
 

 ما وقع للشيخ من قضااي وعمل فيها ابلقرائن
 
 

والقضية -بعة غري سعوديني، ادعى أحدهم على شخص منهم خبمسة ومثانني ألف رايل وللمناسبة، رفعت إيلَّ قضية أر 
، وفيها اعرتاف وتوقيع فالن، وكتابته: تكلفت بدفع مبلغ كذا.. -ما يعانيه القاضي -اي إخواين-طويلة، وانظروا 

قال: هذا أان ال أعرفه، لفالن، هو موقع، ويشهد عليه اثنان، والشهود كانوا غري موجودين، فاملدعى عليه أنكر و 
وهذا ليس امسي، وأخرج إقامة له فيها اسم غري االسم املكتوب يف السند، لو كنتم كلكم قضاة ماذا تقولون  ادعى 
على إنسان، واسم اإلنسان ليس موجودًا، وهذا الشخص حيمل إقامة رمسية ابسم غري االسم املوجود يف السند، 

ال أعرفه، فهل بقي للقاضي شيء بعد هذا اي مجاعة ! ما بقي له شيء، إال أن ويقول: هذا الشخص عمري ما رأيته و 



كيف كتب هذا السند  وكيف كتب ابسم غريه  فضحك شخص، فقلت:   -اي فالن-هللا حيق احلق، فقلت: أخربين 
لفالين، ودخل ملاذا تضحك ! وراء هذا شيء! فقال: امسه احلقيقي هو الذي يف السند، وُسفر سابقاً وجاء إىل احملل ا

هبذا االسم اجلديد الذي يف اإلقامة، وهذه جرمية اثنية! قلت: وهل تعرفه  قال: أعرفه من كذا.. سنة، وحنن ابململكة 
يعرف بعضنا بعضاً، قلت: اي فالن! ماذا تقول  قال: أبداً. ال أعرفه. وبعد أن تركت القضية وجلسنا جلسة اثنية، 

مناقشة فيما بينهم يف كتب السند، فإذا هبم  -قدرًا من هللا-السجن، وجتري  والشهود مل أيتوا، وهذا الرجل يف
سؤااًل مباغتاً: أين كتب هذا السند يف الرايض أو يف املدينة  فالذي كان يقول: ال أعرف،  -يسكتون، فسألت املنكر

ولكن قد أنطقه هللا ابحلق،  وليس هذا امسي قال: كتب هذا السند يف املدينة. إذًا: السند صحيح، فأراد أن يرتاجع،
مث اعرتف وقال: حنن أربعة التزمنا ابملال، فلماذا يدعي علين وحدي ويرتك البقية  فهذا القاضي ملا اختصم إليه اثنان، 
وليس عند املدعي بينة، هل قال: ليس لك عنده شيء، واحلف أنت أيها املنكر ! ألنه إذا كان عنده استعداد أن 

الذي مينعه من أن حيلف  ولذا ابن القيم يقول: من حصر البينة على شاهدي عدل رمبا أضاع  أيكل مال الناس فما
حقوق الناس. وكذلك من اعتمد على جمرد الفراسة رمبا ظلم الناس، والفراسة ختطئ وتصيب، وإقامة البينة على 

عباده ابلبينة واإلقرار قال الدعوى ليس مبدًأ يف كتاب هللا وسنة رسوله فحسب، ولكن رب العزة سبحانه يعامل 
[، وقال: اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا 18سبحانه: َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد ]ق:

لقيامة فيقول: [، فرب العزة ال خيفى عليه شيء، وإذا حكم ال معقب حلكمه، ولكن أييت العبد يوم ا14]اإلسراء:
َكانُوا َيْكِسُبوَن   ريب! مل أفعل هذا! قال سبحانه: اْليَـْوَم خَنِْتُم َعَلى َأفْـَواِهِهْم َوُتَكلِنُمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم مبَا

ب املالئكة ينطق هللا جوارحه، كما قال هللا: َوقَاُلوا جلُِ 65]يس: َن ُلوِدِهْم ملَ َشِهْدمُتْ [؛ ألن الكافر ينكر، فإذا أنكر وكذن
َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اَّللَُّ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء ]فصلت: [. إذًا: كان رب العزة وهو سبحانه هو القائل عن نفسه: 21َعَليـْ

ى القضاة [، وال ختفى عليه خافية، وهو مع ذلك يعامل الناس ابلبينة، فيجب عل49َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا ]الكهف:
 أن حيكموا ابلبينة.

 
 
 

 قصة اجلارية اليت رض يهودي رأسها بني حجرين
 
 

الرسول صلى هللا عليه وسلم جاءته قضية وهي مشهورة عند العلماء يف ابب اجلناايت، وهي أن جارية وجدت وقد 
ذا  وهي ال تتكلم؛ ألهنا ُرضن رأسها بني حجرين، فجيء هبا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقيل هلا: )من فعل بك ه

يف حالة ال تسمح هلا ابلنطق، فأخذوا يعرضون عليها: فالن! فالن! فالن! حىت نطقوا ابسم شخص يهودي، فأومأت 
برأسها: أي نعم(، فهذه قرينة على حصر الدعوى يف فالن. يقول مالك : التدمية لوٌث، فإذا وجد إنسان يتشحط يف 

: فالن، فـمالك يعترب هذا لواثً، ويبين عليه القسامة، واآلخرون يقولون: كيف دمه، وسئل: من فعل بك هذا  وقال
أنخذ قول إنسان على خصمه  فنقول: هذا شخص يف آخر حلظات من الدنيا، وأول قدومه على اآلخرة، فاألصل 

يهودي وجد أن يرجو فضل هللا، ويتجنب الكذب والظلم، فمظنة الصدق منه موجودة. ويهمنا يف هذه القضية أن ال
جارية عليها ذهب وحلي، فأخذها إىل خربة وأخذ احللي ورضَّ رأسها بني حجرين. ونقف وقفة ونقول: اي أصحاب 



الذهب والفضة واألموال! ال تقتلوا صبيانكم أبن تضعوا عليهم من الذهب ما يزيد عن احلاجة. فالطفلة الصغرية 
ك اليهودي على قتلها، فأهلها شاركوا يف قتلها، ومثل هذا جتد يكفيها شيء يسري جدًا تفرح به؛ ألن الذهب أغرى ذا

ولدًا عمره اثنتا عشرة سنة أو ثالث عشرة سنة، يشرتي له أبوه سيارة، ويذهب الولد بدون رخصة فرحاً ابلسيارة 
دث يلعب هبا، مث يرتكب حاداثً، فمن الذي تسبب يف هذا احلادث  الذي تسبب هو أبوه، ولو مات الولد يف احلا

فأبوه هو الذي ساعد على قتله؛ ألنه أعطاه شيئاً ليس كفؤًا له. وتلك اجلارية عرض عليها أمساء أشخاص من 
أصحاب السوابق، ومل يعرضوا عليها أاب بكر وعمر وعثمان وعلي، بل عرضوا عليها من هم مظنة هلذا العمل. إذًا: 

التحقيق اجلنائي، وملا قالت: فالن، هل مبجرد ادعائها ُأخذ  السوابق هلا أثر، وصحيفة السوابق عند الشرطة هلا أثر يف
بذلك مع أنه يهودي  ال، وإمنا جيء به فاعرتف، فرضَّ رأسه بني حجرين، أي: عومل مبثل ما فعل ابجلارية، ولو قتلها 

هودايً فله حق بسالح لقتل به. ويهمنا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل أيخذ اليهودي ابدعاء اجلارية، وإن كان ي
الدفاع عن النفس، فلما أقرَّ أخذ إبقراره، وكان من املمكن أن ينزل وحي على رسول هللا بذلك، ولكن لو جاء وحي 
إىل رسول هللا فسيكون احلكم مبقتضى علم رسول هللا، والقاضي ال حيكم بعلمه أبدًا. فرب العزة ال خيفى عليه شيء، 

يقيم البينة عليه، مع أنه ال ختفى عليه خافية. وكذلك الرسول صلى هللا عليه وهو ال حيكم على العبد بعلمه حىت 
وسلم لو جاءه الوحي وأخربه فمن للقضاة بعد ذلك، وهم ال أيتيهم وحي  ولذا قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث 

ن حبجته من اآلخر، فمن أم سلمة : )إنكم ختتصمون إيلَّ، وإمنا أان بشر! أقضي حنو ما أمسع، فلعل أحدكم يكون أحل
أقطعت له شيئاً من حق أخيه فإمنا أقتطع له قطعًة من النار ( سبحان هللا العظيم! أقضي لكم على حنو ما أمسع. فإذا 
جاء رجل يدعي على شخص آخر، والقاضي يعلم القضية، فينبغي على القاضي أن يقول للمدعي: ال حتتكم إيلَّ، 

دة، أما أن أكون شاهدًا وقاضياً فال ميكن؛ ألن القاضي ال حيكم بعلمه، ولو حكم وحتاكم عند غريي، وادعين للشها
، لكن يذهب إىل القاضي، ويبحث عن شهود آخرين غري  بعلمه فسيقول املدعى عليه: القاضي واخلصم عليَّ

لبينة وإقامة ما يبني القاضي. ويف هذا الباب ُجعلت البينة على املدعي؛ ألن القاضي ال حيكم بعلمه، والبد من تقدمي ا
احلق، وهل البينة جمرد الشهود أو كل ما يبني احلق  جيوز للقاضي أن حيكم ابلقرائن إذا اطمأن للقرائن، يقول ابن 

القيم : قد تكون القرينة أقوى من عدة شهود. وقد وجدان يف كتاب هللا أن القرينة قد تبطل بقرينة أقوى منها، فقرينة 
لت بقرينة سالمة القميص. إذًا: املسألة مسألة إقامة أدلة على صدق الدعوى، وإعمال الدم يف قميص يوسف بط

 القرائن هلا منزلة كبرية يف الشرع، حىت ال تضيع حقوق الناس.
 
 

 اإلقرار ليس حجة مطلقاً 
 

ن زاول يقولون: اإلقرار ليس كل شيء، فقد يقر إنسان مبا ليس واقعاً ملصلحة يرجوها من اإلقرار، ويدرك ذلك م
القضاء، وما كل إنسان يدركه. يذكرون عن بعض القضاة أنه دخل عليه شيخ وشاب وادعى الشيخ على الشاب 
ألف دينار، فقال له القاضي: ما تقول يف دعوى املدعي  قال: نعم، هي يف ذميت، فقال: اذهبوا وائتوين غداً. وكان 

لقاضي: ائتوين غدًا، قال جلساؤه: ما هذا التسويف ! مها القضاة حيضرهم العلماء والفقهاء للمشاورة، فلما قال ا
مدٍع ومدعى عليه، واملدعى عليه معرتف، فلماذا تؤخرهم إىل الغد  ملاذا ال حتكم مبقتضى إقراره  فقال القاضي: أمل 

صباح الباكر تروا سهولة إقراره ! يعين: ما هي على العادة املعروفة، وكأهنما جاءا متفقني على هذا. ومن الغد يف ال



جاء والد ذاك الشاب يشكو إىل القاضي ولده، قال: ماذا به  قال: أتلف مايل، وأفسد حايل، إذا أعطيته املال 
يضيعه، وإذا مل أعطه قامت أمه وفعلت.. وفعلت..، واآلن عجز أن أيخذ مين شيئاً، فذهب وتواطأ مع فالن ليدعي 

يه ابلسجن، وتصر علي أمه ألخلصه، وأدفع األلف، ويتقامسانه عليه ابأللف، ويعرتف وليس عنده شيء، فتحكم عل
معرفة عدالة اإلسالم يف إقامة البينة على من يدعى عليه، وابب البينة ابب واسع.  -اي إخوان-بينهما! ويهمنا 

...... 
 
 

 الفرق بني املدعي واملدعى عليه
 
 
 

اضي، ومل مييز بني مدٍع ومدعى عليه، فرمبا قال من هو املدعي  ومن هو املدعى عليه  لو التبس األمر على الق
للمدعي: حتلف؛ وهلذا يتفق العلماء على أن التفريق بني املدعي واملدعى عليه هو أساس القضاء؛ حىت يستطيع 

القاضي أن مييز بني من يطالب ابلبينة، ومن يوجه إليه اليمني. والتفريق بني املدعي واملدعى عليه أن املدعي هو من 
ترك ترك مع السالمة، واملدعى عليه ال يرتك، بل يطالب ويطارد، والتعريف العلمي للمدعي هو: من ادعى شيئاً إذا 

على خالف األصل، واملدعى عليه هو: من كان معه الرباءة األصلية. مثاًل: لو ادعى رجل على آخر ألف رايل، 
ى. وهذا الذي يدعي األلف يدعي خالف فذمة هذا الشخص غري مرتبطة بشيء، ومعها الرباءة من هذه الدعو 

األصل؛ ألن األصل عدم شغل الذمة حبق اآلخرين، فحينئذ لو أن القاضي قال هلذا: هات البينة! وقال: ما عندي، 
مث قال له: احلف! فسيحلف؛ ألنه ما جاء يدعي إال وهو مستعد ألن أيكل، فجانب املدعي دائماً أضعف من 

ن: املدعى عليه بريء حىت تثبت إدانته. قد يقول املدعي: ما عندي بينة، جاءين جانب املدعى عليه، كما يقولو 
منتصف الليل، وقال: أان ظرويف اآلن قاسية، أعطين ألف رايل فقال: نكتب سنداً، فقال له: ليل وما عندان كاتب، 

تابة، فاذهب اشتكي يب أينما فقال له: هللا وكيلنا، خذ األلف واذهب، ومن الغد جاء وقال له: ليس بيننا شهود وال ك
 تريد! فحينما يعجز هذا عن البينة، نقول هلذا املدعى عليه: ميني هللا. ......

 
 
 

 ليس كل دعوى يسمع هلا
 
 
 

يقول املالكية: ما كل دعوى تسمع على كل من ادعي عليه، مثال ذلك: لو كان يف وقت املوسم شخص مقيم يف 
قال له: تعال! يل عندك عشرة آالف رايل، وهذا املدعي حاج، وعمره ما جاء  املدينة، فإذا رجل من خارج اململكة

إىل املدينة من قبل، وال سافر إىل اهلند أو إىل مصر أو إىل أي بلد، فالقاضي إذا عرضت عليه هذه القضية قال 



ة آالف رايل  للمدعي: بينتك، قال: ما عندي بينة، هل حاالً يقول للمدعى عليه: احلف أنه ليس له عندك عشر 
ال، بل يفكر أواًل: ما هي الرابطة واملناسبة اليت ربطت بينهما يف عشرة آالف  وليس جمرد ما ادعى نسمع منه. لو أن 
إنساانً يريد أن يؤذي رجاًل مستقيماً يف خلقه ويف أمانته، مستغن يف ماله، ما عرف عنه احلَِيل وال النصب، وال يقرتض 

أنه من علية القوم استقامًة وداينًة ودنيا، فلو جاء إنسان وقال: أان أدعي على فالن من الناس، ومعروف للجميع 
الشيخ الكبري الفالين أو األمري الفالين عشرة آالف رايل، فنقول له: ملاذا أعطيته  قال: قرضة حسنة أحتاجها 

يت ابلشيخ الفاضل ونقول له: وأعطيته إايها، فنقول له: خذها منه، قال: هو أنكرين، فهل مبجرد هذه الدعوى أن
احلف اي فالن ! رمبا هو يريد أن حيرجه ليعرض عليه اليمني فيفتدي عن ميينه بشيء، وهذا الذي يريده املدعي. ليس  

كل من ادعى دعوى تسمع منه، ولكن إن وقع للقاضي ما يدل على ذلك فال مانع أن حيلف كبري القوم، وقد 
نني عمر رضي هللا عنه يف جذاذ خنل، كل يدعيها له، فقال ُأيب : إنك أمري املؤمنني، اختصم ُأيب بن كعب مع أمري املؤم

قال: ال، ولكن اخرت من حنتكم إليه، قال: زيد بن اثبت، فذهبا إىل زيد بن اثبت، فسلما عليه، فرد عليهما السالم، 
جئتك متحاكماً مع خصمي، قال: إذًا: اجلس وقال: ها هنا اي أمري املؤمنني ! فقال: ال ما جئتك أمريًا للمؤمنني، إمنا 

مع خصمك، ما دعواك اي ُأيب   قال: جذاذ خنيل يل عنده، قال: ألك بينة عليه  قال: ال، ولكن أطلب ميينه، ُأيب 
فقال: أو تعفي أمري املؤمنني من اليمني   -وهذا ضعف يف القضاء-يطلب اليمني من عمر، فـزيد أتخذه العاطفة 

أكل الناس تعفيهم من اليمني أم قلت: عمر أمري املؤمنني، وتطلب أن نعفيه  ملاذا  -اي زيد-وحيك فصاح به عمر : 
ال حيلف عمر إذا كان صادقاً  قال: أحتلف  قال: نعم أحلف، فحلف أن النخل له، وليس لـُأيب ، فصرف القاضي 

فخرج عمر مع ُأيب، وعند ابب البيت استوقفه  دعوى ُأيب لعدم إثباته دعواه، وعدم إقامة البينة، وليمني املدعى عليه،
عمر وقال: هل انتهت القضية  قال: نعم، قال: ألك عندي شيء  قال: ال، ليس يل عندك شيء، قال: النخل لك 
هديًة مين، فقيل لـعمر : وملاذا مل تفعل ذلك قبل اليمني  قال: خمافة أن يتخذها الناس سنة، ويقولون: عمر ال حيلف، 

ان حمقاً فليحلف وليستحق، وإن كان غري حمق ونكل فليحكم عليه. بينما عثمان رضي هللا تعاىل عنه ولكن إن ك
ُادعي عليه مبلغ تسعة آالف، ادعاها املقداد ، فقال عثمان: هي سبعة آالف، قال: أحتلف أهنا سبعة، وأترك 

ام القضاء: )رد اليمني على املدعي(، األلفني  قال: ال، احلف أنت أهنا تسعة، وأعطيك التسعة، وهذا يسمى يف نظ
فإذا رد املدعى عليه اليمني على املدعي، وحلف مبقتضى طلب املدعى عليه، أخذ بذلك القاضي، وإن كان بعض 
العلماء ردوا ذلك، فحلف املدعي أهنا تسعة، فأعطاه تسعة آالف، فقيل لـعثمان : عرض عليك اليمني وأنت متأكد 

ليه اليمني وتعطيه املال  قال: نعم خشيت أن أحلف، فيأيت قدر من هللا يف أمر ما، فيقول أهنا سبعة، فلماذا ترد ع
عوام الناس: هذا ألنه حلف كاذابً فجاءه ذلك، يعين: افتدي ميينه أبن ردها على املدعي. وكذلك عبد هللا بن عمر 

بن عمر : ما علمت أن فيه عيباً، وال  ابع غالماً، فجاء املشرتي وادعى أبن فيه عيباً كتمه عنه ابن عمر، فقال ا
كتمت عنك، وكان القاضي عثمان فقال: لك بينة على أن العيب كان موجوداً عند البيع وأخفاه عليك  قال: ما 
عندي بينة، لكن حيلف، فقال ابن عمر : قل له: يقبل العبد على ما هو عليه وإال رده عليَّ وأخذ ماله، فرده عليه 

د سنة ابعه بزايدة قدر نصف القيمة زايدة على ما كان عليه. إذًا:بعض الناس قد حيلف، وبعض ورد عليه ماله، وبع
 الناس قد يرتك، لكن املبدأ األساسي أن البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر.

 
 

 املسائل املستثناة من قاعدة )البينة على املدعي واليمني على من أنكر(



 
 
 

-ى خالف األصل، ومها، اللعان، والقسامة يف القتل. واللعان هو: أن الرجل يقذف زوجته هناك مسألتان جاءَت عل
بشخص أجنيب، فاحلكم أنه إن أنكرت املرأة يتالعنا، فيقسم هو أربع مرات أهنا زنت، واخلامسة أن لعنة  -عياذًا ابهلل

تقسم أربع مرات ... إخل. إذاً: يف قضية  هللا عليه إن كان من الكاذبني، وهو املدعي عليها، ويدرأ عنها العذاب أن
اللعان بدأ املدعي ابألميان، فلماذا ال أييت ابلبينة  من ابب السرت جعل هللا سبحانه وتعاىل إثبات حد الزان أبربعة 
شهود، ولكن كما قال سعد : أتركه، وأذهب آيت أبربعة شهود، ويكون قد قضى حاجته منها ! لئن رأيته وهللا! 

لسيف، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أتعجبون من غرية سعد ، ألان أغري منه، وهللا أغري مين(. وكما ألضربنه اب
يقال: ال يوجد يف اإلسالم طريق مسدود، فلوال اللعان لكان كل امرأة أدخلت بيت زوجها من شاءت وقالت: ما 

وجني، رجل جياهر ويصرخ أبنه وجد زوجه على كذا..، من عنده بينة، فجعل هللا خمرجاً للزوج ابألميان. إذا جئنا إىل الز 
يستطيع أن خيرب هبذا اخلرب دون أن يكون واقعاً  إذًا: ضخامة اجلرمية أنطقته أمام الناس، وجعلته يفضح نفسه وأهله، 

وهي يدرأ  فكان لواثً قوي جانبه يف ادعائه، وحيتمل أن يكون صادقاً، فاألميان دائماً يف جانب األقوى من الطرفني،
عنها العذاب ابألميان. وكذلك القسامة، فإهنا تثبت مع اللوث، فإذا كان هناك قبيلتان متعاديتان، فوجدت أحد 
القبيلتني بني بيوت القبيلة الثانية قتيالً منهم، فجاء أولياء القتيل وقالوا: تلك القبيلة اليت تعادينا هم الذين قتلوه، 

العداوة اليت بينهم، لكن إذا مل تكن هناك عداوة وال خصومة وال شيء، فما الذي فكالمهم فيه رائحة القوة بسبب 
أييت ابلتهمة على هؤالء  فيمكن أن يكون هناك مجاعة قتلوه ووضعوه عند هؤالء الناس، وأنتم تعلمون قضية قتيل 

ن يزوجه ابنته فامتنع؛ بين إسرائيل، وكانت املدينة مقسومة قسمني، وكان رجل له بنت، فطلب ابن أخيه من عمه أ
ألن له مااًل، واخلاطب فقري، فماذا فعل الولد  قتل عمه ليأخذ ماله، ويتزوج ابنته، مث محله إىل جانب القرية من اجلهة 
الثانية، مث أصبح من الغد يشتكي إىل نيب هللا موسى: هؤالء قتلوا عمي! اخرج يل قاتل عمي، واقتص يل منه! فقالوا: 

[ .. َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأمُتْ 67ه وال علمنا بقتله، فقال هللا هلم: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن َتْذحَبُوا بـََقَرًة ]البقرة:وهللا! ما قتلنا
كذلك( فيه إشارة [، )73[ مث ذحبوا البقرة وقال: اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك حُيِْي اَّللَُّ اْلَمْوَتى ]البقرة:72ِفيَها ]البقرة:

إىل أمر مطوي يف القصة )اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها(، فضربوه فأحياه هللا، وأخربهم من قتله، وقال: قتلين ولد أخي! فمثل هذا 
اإلحياء الذي شاهدمت وعاينتم كذلك حيي هللا املوتى. إذا كان هناك لوث فمدعي الدم له حق أن يبدأ ابلقسامة كما 

يصة يف خيرب. إذًا: اليمني يف جانب من هو أقوى يف الدعوى، وتفاصيل ذلك يف كتب الفقه جاء يف قضية حويصة وحم
يف ابب القضاء. ولكن يهمنا يف هذا الباب اليمني، واليمني شهادة، وحينما جاء املدعي وادعى أبنه أعطى فالانً ألفاً 

وقاال: نشهد أنه أعطاه، ماذا يفعل القاضي  مثاًل، وأنكر املدعى عليه أن يكون أخذ شيئاً، وجاء املدعي بشاهدين، 
يتحتم عليه أن حيكم عليه مبقتضى الشهادة، فيحكم القاضي بشهادة رجلني، مع أنه ميكن أن يكونوا كاذبني، فإذا 
أعوز املدعي حضور الشهود فهل يضيع احلق  ال، بل أييت ابليمني، وما معىن اليمني  يقول للقاضي: أان يعوزين 

ان عندان أحد، ولكن رب العزة شاهد، ويقال للمدعى عليه: أتشهد هللا مبعىن: حتلف ابهلل أبن دعوى الشهود، ما ك
خصمك كاذبة، وأنك مل أتخذ منه شيئاً  فحينما يقوم املدعى عليه ويقول: أحلف ابهلل! إنه لكاذب يف دعواه، فمن 

 اليمني، أن املدعى عليه يقول: أشهد هللا الذي الذي يكون حقاً حاكماً وشاهدًا يف تلك القضية  إنه هللا؛ ألن معىن
ال ختفى عليه خافية، والذي يعلم صدق املدعي أو كذبه، ويعلم صدقي أو كذيب، فإنه عامل مطلع أنه ليس له عندي 



شيء، فالذي يصري خصماً للمدعى عليه بعد هذا اليمني هو هللا، ومن هنا نعلم معىن احلديث الصحيح : )من حلف 
 فقد أشرك(، وما عالقة الشرك ابحللف ابهلل  ألنك عندما حتلف بغري هللا كأنك تعطي غري هللا بعض صفات بغري هللا

هللا، إذا حلفت بنيب.. مبلك.. بصاحل.. أبي شخص، فكأنك أعطيت احمللوف به صفة العلم واالطالع والقدرة على 
أحلف ابهلل كاذابً أحب إيلن من أن أحلف بغري هللا  االنتقام، وهذه ال تكون إال هلل، وهلذا يقول ابن مسعود : )ألن

صادقاً( ألن الكاذب يعلم أبنه كاذب، ورمبا يرجع فيستغفر، ال أن يصل إىل حد الشرك، ورمبا أييت يستسمح من 
املدعي، ورمبا أييت ويقر ويعرتف، ورمبا خاف من القضاء والسجن وذهب يف اخلفاء إىل صاحبه وأعطاه احلق، كل 

ن. إذًا: اليمني معناها: إقامة هللا سبحانه شاهدًا على رد الدعوى، فإن كان صادقاً فاحلمد هلل، وإن كان  ذلك ممك
وهذه هي اليمني الغموس -كاذابً فاهلل هو خصيمه. وهلذا لو تتقصى أحوال الناس، وتتتبع الذين يقسمون ابهلل كذابً 

قوبة يف الدنيا، ولعل الكثريين يسمعون أخبارًا يف ذلك، وال جتد أن هللا يعجل هلم الع -اليت تغمس صاحبها يف النار
يقتصر األمر على يوم القيامة. ومن قضااي اليمني أن الرسول صلى هللا عليه وسلم جعل اليمني على املنرب هنا يف 

يقسم املدعى املسجد النبوي بعد العصر إذا كانت قضيًة كبرية، مثاًل يف مبالغ كثرية أو دعوى هلا خطرها، فيشرع أن 
 عليه ابهلل بعد العصر عند منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعظيماً لليمني، وتنبيهاً للمدعى عليه.

 
 
 

 صيغة اليمني اليت حيلفها املنكر
 
 
 

صيغة اليمني كما جاء يف األثر: )أن يقسم: وهللا! الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة(. ويروى عن احلسن أنه 
ى على شخص دعوى، وتوجه اليمني إىل اخلصم، فقال: احلسن : أان أحلفه، فقال: قل: وهللا! ليس له شيء، ادع

فقيل: ملاذا مل حتلفه ابلصيغة: وهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة  قال: ال، أان ال أريد هذا كله، بل قل: 
للحسن : ما السر أنك مل تقبل صيغة اليمني الطويلة  وهللا! مل آخذ شيئاً، فحلف، فأصيب مبا أصيب، فقالوا

، فيمهله، -يعين يف قوله: الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة-العريضة  قال: خشيت أن يرمحه هللا ألنه عظمه 
وفعاًل كان ما كان. هذا احلديث أظن أنه من اختصاص القضاة، ويف هذا الباب نعلم مدى عدل اإلسالم ومساحته، 
وليخش أولئك الذين يقتحمون أبواب األميان الكاذبة أن يعاقبهم هللا، وليعلموا أن اليمني تكون على نية املستحلف 
ال على نية احلالف. وهللا أسأل: أن يوفقنا وإايكم مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله 

 محة هللا وبركاته. ......حممد صلى هللا عليه وسلم، والسالم عليكم ور 
 
 

 [1احلديث اخلامس والثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 



 
 رعاية الشريعة لوشائج األخوة من انحييت العدم والوجود

 
 
 
...... 
 
 
 

 النهي عن احلسد
 
 
 

واآلخرين سيدان  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد األولني
ونبينا حممد، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم: )ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا 
ويشري إىل صدره -املسلم ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره، التقوى هاهنا عباد هللا إخواان، املسلم أخو 

، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه( رواه -ثالث مرات
حقوق املسلمني لبعضهم على مسلم . هذا احلديث اجلليل مجع عدة خصال يبني فيها صلى هللا عليه وسلم كثريًا من 

بعض، ويعاجل شخصية املسلم يف نفسه ويف تصرفه. ويبدأ صلى هللا عليه وسلم أبوىل خطااي اخلليقة، أال وهي احلسد، 
فيقول: )ال حتاسدوا(. ويقول العلماء: احلسد قسمان: حسد مذموم، وحسد ممدوح ويسمى الغبطة، واحلسد املذموم: 

عبده، والغبطة: أن يتمىن اإلنسان من نعمة هللا مثل ما أنعم على فالن دون أن يتمىن زوال  هو متين زوال نعمة هللا عن
تلك النعمة، وهو الوارد يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال حسد إال يف اثنتني: رجل آَته هللا مااًل فسلطه على هلكته 

نسان يعطى احلكمة ليقضي هبا بني الناس، أو املال يف احلق، ورجل آَته هللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها(. وكون اإل
هو أن تستكثر  -الذي هو أول خطيئة وقعت-ينفقه يف سبيل هللا ليس فيه مضرة على أحد، ولكن احلسد املذموم 

النعمة على العبد وتزدريه أمامها، وتستصغره ابلنسبة إليها، وتستكثرها عليه، وتتمىن زواهلا عنه. ومن هنا قالوا ملا 
خلق هللا سبحانه وتعاىل أابان آدم بيديه كرمه وأسجد له املالئكة، وكان إبليس يف صف املالئكة، وال نقول: كان من 

، وقاتل يف سبيل هللا، ويقولون: مل -عامل قبل اإلنس-املالئكة. وكان من عمنار األرض يف عامل اجلن أو احلن أو الْب 
أعِجب  -وال حول وال قوة إال ابهلل-هللا إىل مصاف املالئكة، ولكنه  يبق شرب يف األرض إال وله فيه سجدة، فرفعه

بنفسه، فلما رأى خلق آدم، وأن أصله من طني، ونظر فإذا املوىل سبحانه مل يقل له كبقية الكائنات )كن( فكان، 
خلق آدم بيده،  ولكن خلقه بيده، وصونر حلقته بيده، كما جاء يف حديث عبد هللا بن عمر: ثالثة خلقها هللا بيده،

وغرس جنة عدن بيده، وخط األلواح ملوسى بيده. فلما رأى إبليس تلك النعم العظمى استعظمها على هذا الذي 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنرٍ   خِلق من محأ مسنون، ولذا ملا أُمر ابلسجود امتنع، وقال كما حكى هللا تعاىل عنه: قَاَل َأاَن َخيـْ



[، يقول علماء األصول: هذا أول قياس فاسد ويسمونه فساد االعتبار، والقياس 12ِطنٍي ]األعراف:َوَخَلْقَتُه ِمْن 
الفاسد االعتبار هو القياس يف مقابل النص، فاملوىل يقول له: اسجد. فيذهب إىل القياس فريى أن أصله من انر، 

نع اعتزازاً أبصله واحتقاراً ألصل غريه، فما وأصل آدم من طني، وخيطئ يف النتيجة، فجعل النار خريًا من الطني، وامت
كما يقول والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل -لك ولألصل، وما لك وللمقايسة، إن قال: )اسجد(، فاسجد ولكن 

أخطأ يف املقدمة ويف النتيجة. فَمن الذي قال: إن النار خري من الطني  فالنار حمرِقة مدمِنرة، والطني  -علينا وعليه
ثمر منيبت، فعندما أتيت ابلنواة وتلقيها يف النار فإهنا تضيع وحترتق، وعندما أتيت ابلنواة وتلقيها يف الطني تصري خنلة م

والكرب واالزدراء يعمي البصرية، فلما استعظم  -عياذًا ابهلل-وهلا طلع هضيم، فأيهما أفضل وأخري  لكن الضالل 
الطرد املؤبد، وهكذا املعصية جتر إىل معصية أخرى،   -عياذًا ابهلل-اؤه النعمة على آدم احتقر آدم، فتكرب فكان جز 

كما يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا، وكما يقول القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه: )إذا رأيت 
عنده أخوات( أي:  احلسنة من الشخص فاعلم أن هلا عنده أخوات، وإذا رأيت السيئة من الشخص فاعلم أن هلا

أهنن عناوين، والشيء يدل على غريه. وهنا يقول صلى هللا عليه وسلم: )ال حتاسدوا(، وإذا جئنا حنتكم إىل العقل فإنه 
-إذا أعطى هللا شخصاً مائة والثاين تسعني فليس للثاين أن يعرتض، فهل الذي أعطى صاحبك مائة أنقص من حقك 

من حقك وأعطاه، أم أنه أعطاه من واسع فضله  فإن كان هناك شيء من  شيئاً  وهل أخذ -اي صاحب التسعني
حقك فخذه، وإذا كان تفضاًل من هللا فأعطى وزاد فال يقال: مل مَل يكن احلد األدىن للجميع عشرة  فهذا حتكم على 

[، 32نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ]الزخرف:هللا. فاحلاسد حيارب هللا، واحلاسد معرتض على قسمة هللا، وهللا يقول: حَنُْن َقَسْمَنا بـَيْـ 
وانظر يف الفرائض، فالبنت هلا النصف، واألخت الشقيقة هلا النصف فهل لك أن تقول: اي رب! ملاذا أعطيت هذا  
وملاذا أعطيت هذا  وإن كان هناك وراء ذلك كله حكم ابهرة، لكنه عطاء هللا، وليس لك أن تتحكم يف عطاء غريك. 

أضيافاً على إنسان، فأعطى أحدهم طاقية، وأعطى الثاين عمامة، وأعطى الثالث غري ذلك،  فلو قدم عشرة أشخاص
فهل ألحدهم أن يقول: ملاذا مل تعطين مثل فالن  فاهلل تعاىل أعلم مبا يصلح العبد، ويف احلديث: )وإن من عبادي من 

لعطاء كله من هللا، واإلمام علي رضي هللا ال يصلح إميانه إال الغىن ولو أفقرته ألفسده ذلك(، فهو بصري بعباده، وا
تعاىل عنه يقول: )لو نظر الناس يف أعطياهتم، ونظروا بعقل وتدبر لوجدوها متساوية متعادلة(، فرمبا أعطي شخص 
ألف الداننري، وأعطي غريه عشرة داننري فقط، ويف ابب الصحة أعطى صاحب األلف دينار عشرة يف املائة من 

العشرة تسعني يف املائة، فأعطى، وساوى يف جمموع املال والصحة. والعقل والذكاء والعلم الصحة، وأعطى صاحب 
والتوفيق كلها أعطيات، فلو مجعت ما أعطاك هللا يف صحة البدن، ويف عقلك، ويف ذكائك ويف ارتياحك النفسي 

هللا سواء، وكلهم عباد هللا، وطمأنينتك يف حياتك خرجت بنتيجة متعادلة، فينقص هذا ويزيد ذاك والناس كلهم عند 
وهو أدرى أبعطياهتم. وليس لك حق يف أن تعرتض على عطاء هللا لغريك، والواجب عليك أن ترضى مبا أعطاك، فإذا 
رضيت مبا أعطاك ال تتطلع إىل ما أعطى غريك، ولعله لو زادك كانت الزايدة تطغيك وهتلكك، فإنسان ُحرم الولد، 

يدري لو جاء له ولد ماذا يفعل معه  فيمكن أن يتمىن على هللا أنه مل أيت هذا الولد، قال فعاش َحِجاًل من الناس ال 
َنٌة ]التغابن: َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ [. فاخلضر عليه السالم قتل الغالم خمافة على أبويه، قال تعاىل عنه: 15تعاىل: ِإمنَّ

[، فقتله لَيْسَلم األبوان من شره. 80نَـنْيِ َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما طُْغَيااًن وَُكْفًرا ]الكهف:َوَأمَّا اْلُغالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤمِ 
[. فامحد ربك أنه جنب عنك الطغيان، 7-6وكذلك قال تعاىل: َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى * َأْن رَآُه اْستَـْغىَن ]العلق:

ومآله، وأتمل مصري فرعون وهامان وقارون، بل وأهل الدنيا كلهم، فماذا  ومهما أويت العبد فما عساه يكون حاله
أخذوا منها  وأين ذهبوا ! فإذا حتاسد الناس تقاطعوا وختاصموا، وانقطعت الصالت بينهم، ولكن إذا حتابوا وتقاربوا 



ذا بعض الناس يقول: وتراضوا وتعاطفوا كانت اجملتمعات كلها أمة واحدة، فالداء الذي قتل األمم هو احلسد. ول
احلاسد عينه تتقلب يف نعم هللا، وقلبه يتوقد انراً. ويف اخلرب عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان مع أصحابه فقال: 

)خيرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل اجلنة(، فإذا رجل خيرج حاماًل نعليه يف يديه تقطر حليته ماًء من وضوئه، ويف 
لس قال صلى هللا عليه وسلم: )يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة(، فإذا الرجل الذي اليوم الثاين يف نفس اجمل

جاء ابألمس هو الذي جاء. فقال عبد هللا بن عمرو: إن هذا ليس من جلساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال 
اجلنة بشهادة رسول هللا صلى  املالزمني له، وليس له شأن مييزه عن غريه، فيجب أن أرى السر الذي جعله من أهل

هللا عليه وسلم مرتني، فتبعه حىت عرف بيته، فجاءه بعد العشاء وطرق الباب، وقال له: بيين وبني أيب ما قد يكون بني 
الولد وأبيه، وال أريد أن أبيت عنده، وأريد أن أكون ضيفك الليلة. وأراد أن ينظر إىل ما يكون من عمله يف الليل، 

الرجل وتعشى معه ضيفه، وانما إىل أذان الفجر، فقام وتوضأ فأوتر وصلى ركعيت الفجر، وذهب  فكان أن تعشى
وصلى الفجر. فقال: ما هناك شيء جديد، ولعله يف تعب، أو لعله يستحيي مين، إال أنه فعل يف الليلة الثانية والثالثة 

يس بيين وبني أيب شيء، ولكن وقع كذا وكذا، ما فعل يف األوىل، فقال عبد هللا : اي فالن! أصدقك احلديث، أنه ل
فأخربين ما هي خبيئة السر اليت لك عند هللا  قال: اي ابن أخي! ليس عندي إال ما رأيت، وليس يل شيٌء خاص 

أي: إن كان هناك -أخفيته عنك، فهذه حيايت. فذهب ومل يظفر بشيء، وبعدما ذهب انداه فقال: إن يكن من شيء 
بيت وليس يف قلوبنا غٌل ألحد. فمن يقدر على هذ!  فهذه صفة أهل اجلنة، قال تعاىل: َونـََزْعَنا َما فإان ن -شيء مييزين

[، فوجود الغل يتناّ مع األخوة، فاألخوة رقيقة شفافة لطيفة هادئة، ال 47يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍن ِإْخَوااًن ]احلجر:
ثل املسك الطيب ال يتجانس مع الروائح الكريهة أبدًا، فهذا تناسب وال جتانس الغل وال احلقد وال احلسد. فهي م

الرجل يف الدنيا يعيش بقلب رجل من أهل اجلنة، ولذا يبشره صلى هللا عليه وسلم ابجلنة وهو حي ميشي على قدميه. 
نفسه فإذا رجعتم إىل بيوتكم، وأخذمت مضاجعكم، وأغمضتم األعني فمن كان سليم الصدر فليحمد هللا، ومن حدثته 

بشيء فليجلس وليتساءل: ماذا سأصنع  وما الذي سيعود علي  ولينتهر نفسه وليقل هلا: أرقتيين وأتعبتيين فدعيين 
أانم. ألن صاحب احلسد واحلقد على الناس إمنا يتعب نفسه، فخصمك وعدوك وقرينك يف حمله ال يدري عنك، وقد 

 شك، وهذا ال جيدي شيئاً. ولكن قد يكون احلسد من جيكون هادئ البال يف أحسن نوم، وأنت حترق نفسك يف فرا
 
 

 حترمي التناجش يف البيع والشراء
 

يعقب النهي عن احلسد قوله صلى هللا عليه وسلم: )وال تناجشوا(، والتناجش أو النجش نتيجة للحسد، والناجش: 
تباع ابملزاد العلين، فعرضت خبمسة، السائم يف السلعة بدون رغبة يف شرائها. كما إذا جاء إنسان إىل سلعة يف السوق 

، فيأيت وقد -ومن هنا ينشأ النجش-مث صارت بستة، مث بسبعة، فيأيت إنسان صديق للبائع أو خصم للمشرتي 
وقفت البيعة على سبعة فيقول: أشرتيها بثمانية. وإذا كانت بتسعة يقول: أبحد عشر. فيدخل ويزيد، وغرضه هبذه 

دة الثمن منفعة للبائع، وإما ارتفاع السعر تغريرًا للمشرتي، وال خترج عن هذين األمرين، الزايدة أحد أمرين: إما زاي
فعنصر احلسد موجود، والرغبة يف املضرة موجودة، وحماولة زايدة الثمن على املشرتي موجودة، وملاذا تغرر به وتزيد 

لنجش يف سلعة واشرتى املشرتي على عليه  إنه احلسد، حيث حيسده على شرائها. وهنا يقول العلماء: لو وقع ا
اعتبار أن املتزايدين كلهم يرغبون يف شراء السلعة وأن املزاد صحيح، مث علم أن هناك من كان ينجش معه، فاجلمهور 



على أنه ابخليار كل، فإن شاء أمضى البيع على ما رست عليه السلعة، وإن شاء ردها، وإن شاء أخذ فرق النجش 
ذا يف ابب املعامالت وابب البيوع، فليحذر أولئك الذين يريدون أن ينفعوا أشخاصاً على من السعر األصلي. وه

 حساب اآلخرين، فإن كان لك رغبة يف الشراء مثل غريك فاشرت، وإال فارتك املساومة.
 

 النهي عن التباغض والتدابر
 
 

يف احملسود بغرامة، وليس احلسد يف قال صلى هللا عليه وسلم: )وال تباغضوا(. فبدأ ابحلسد، واحلسد جر إىل تكل
النفس فقط، ولكنه تعدى إىل الضرر، فهو جير إىل التلف وإىل الغرامة، وعندما تغرنِم إنساانً شيئاً يف غري حمله أحيبك أم 

يبغضك  فاحلسد هو أصل اخلطأ يف التباغض، فكم أدى إىل أن يبغض الناس بعضهم، وإذا كان الناس يعيشون 
ني يبغض بعضهم بعضاً، فأية حياة هذه  فقوله: )وال تباغضوا( أي: ال يبغض بعضكم بعضاً. وإذا متحاسدين متباغض

ما تباغض الناس فهل يتصافحون ويتعانقون أم يتدابرون  وهلذا قال: )وال تدابروا(، والتدابر: أن يعطي كل واحد 
لتدابر هذا نتيجة البغض، والبغض جاء من ظهره لآلخر، فبداًل من أن يقبل عليه بوجهه يوليه ظهره، ويدبر عنه، وا

الغرامة اليت كانت يف النجش، والنجش وسببه احلسد؛ فرجعت هذه اخلطااي كلها إىل احلسد. وقوله هنا: )وال 
تباغضوا( لكون هذا العمل كأنه يهدم كل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية؛ ألن اإلسالم جاء ليؤلف بني الناس، 

فرق بني غين وفقري، وأمري ومأمور، ولذا قال صلى هللا عليه وسلم فيما سيأيت: )وكونوا عباد هللا فأذهب احلواجز اليت ت
إخواانً(، فحقيقة اإلسالم، وحقيقة الرساالت يف األمم كلها املؤاخاة بني بين اإلنسان؛ ألهنم يف األصل إخوة أبوهم 

لتباغض والتدابر، وإذا وقع التدابر وقع التباغض. واحد وأمهم واحدة. ولكن احلسد الذي يتعدى إىل الضرر أييت اب
وهل قوله: )وال تباغضوا(، يتضمن النهي عن النجش وعن هذه األمور  واجلواب: أن كل ما فيه إجياد التباغض بني 

ك أفراد األمة جيب على اإلنسان أن يتجنبه، إن مل يكن تديناً فمن ابب املروءة. فعالَم تبغض إنساانً مثلك فإن أخذ ل
 حقاً فإما أن تعفو وتصفح وتغفر، وإما أن أتخذ حقك ابملساواة، وبال تباغض.

 
 

 النهي عن أن يبيع املسلم على بيع أخيه
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )وال يبع بعضكم بعضكم على بيع بعض(، وكأان رجعنا إىل السوق مرة أخرى، فهناك هني 
ريد شراءها، وهنا هني لعامة التجار إذ قال: )ال يبع بعضكم على بيع عن النجش، وهو أن يزيد يف السلعة وهو ال ي

بعض(، وجاءت منهيات أخرى تضم إىل قوله: )ال يبع بعضكم على بيع بعض( حيث ورد:) وال يسم املسلم على 
ى سوم أخيه، وال خيطب على خطبته(، فال ينبغي إلنسان أن يبيع على بيع أخيه، وال يساوم على سومه ليشرتي عل

شراء أخيه وال خيطب امرأة على خطبة أخيه؛ حفاظاً على التآخي، ومنعاً للتشاحن والتباغض. وبيعك على بيع أخيك 
يصوره العلماء بعدة صور: منها: َتجران متجاوران، أو شخصان متقارابن علم أحدمها أن صاحبه ابع سلعة لفالن، 



بينهما موعد بعد يومني أو ثالثة، فيذهب التاجر اآلخر إىل وفالن املشرتي ذهب ليشاور، أو ليأيت ابلنقد، أو كان 
املشرتي فيقول له: كيف فعلت  فيقول: اشرتيت من فالن سلعة، فيقول: بكم  فيقول: بعشرين. فيقول: هي عندي 
بثمانية عشر. أو يقول: ابعك سلعة مغشوشة، وأان عندي سلعة جيدة أبيعكها بعشرين وال أزيد عليك. فما الذي 

ه على هذا البيع املتذرع به  هل رغبة يف نفع نفسه فقط، أم إليقاع املضرة بغريه  فإن كان فيه نفع لك فإنك حيمل
أوقعت املضرة بغريك إذا علم صاحبك هبذا، ومن هنا أييت التباغض والتدابر، وتقطع األرحام، وتتباغض النفوس. 

كانت السلعة يف السوق، وإنسان يسوم خبمسة، وآخر بستة ويقولون: يكون هذا ممنوعاً إذا اتفق املتساومان، أما لو  
فال نقول له: ال تساوم على سومه، وال تتقدم عليه؛ ألهنا معروضة يف املزاد للجميع، وليس هناك اتفاق من البائع مع 

 حمل أحد، فهي يف سلم السوم، وما دام أنه ليس هناك جنش فال مانع أن تساوم، لكن إذا انقطع السوم، أو كانت يف
بدون مزايدة، واشرتى شخص السلعة واتفق معه، فال جيوز لك أن أتيت من اخللف لتفسد البيع عليه، فتقول له: أان 
آتيك أبحسن منها. وسواٌء أكانت عنده سلعة أم كان دالالً يف السوق، فال يفسد على الناس البيع الذي وقع. ومن 

د االتفاق على السلعة لالستشارة، أو ليحضر املال، وهناك صور السوم على سوم املسلم: أن املشرتي يذهب بع
شخص واقف عند املكان يسمع، فيسأل صاحب السلعة: ملاذا مل أيخذ املبتاع السلعة  فيقول له: اتفقنا وذهب ليأيت 
ابملال، فيقول له: الفلوس حاضرة، فخذها وأعطين السلعة. فإذا كان مالك حاضراً فسمت على سوم أخيك الذي 

ب، وأغريت البائع أبن يدفع إليك السلعة لكون الذي ذهب ال يعرف هل أييت أم ال، أو إذا كاان اتفقا على ذه
 عشرين بعشر، فتقول له: خذ واحدًا وعشرين وأعطين فهذا سوم على سومه.

 
 

 النهي عن أن خيطب املسلم على خطبة أخيه
 
 
 
قدم شخص إىل أسرة وخطب امرأة، وأصبحوا يتفاوضون قال صلى هللا عليه وسلم: )وال خيطب على خطبته(. إذا ت

ويتفامهون يف كيفية الزواج ومقدار الصداق، وكانوا قد اطمأنوا إليه فإنه يكون قد ركن بعضهم إىل بعض. وقد أييت 
شخص يرى نفسه فوق ذاك اخلاطب األول، ويعلم من نفسه أهنم يطمعون فيه، فيأيت وخيطبها، وحينئٍذ فأقل شيء 

أن يقولوا: لو تقدمت قبله، ليتك تقدمت من زمان، فبنتنا ضاع نصيبها مع هذا. فيفسد عليهم رضاهم  يقولونه
ابخلاطب األول، فإذا ضُعَفت نفوسهم وقالوا: قبلناك أييت األول فيقولون له: لقد أتخرت، فيقول: حنن متفقون، 

الطمع والفساد جاءا من جهة أخرى. وهنا فدعوان نتفاهم. فيقولون: ال. وحقيقة أمرهم أن املال جاء من جهة، و 
يقول احلنابلة: إن كانوا قد ركنوا إليه، وجاء خاطب وخطب فقبلوه ُفِسخ العقد؛ ألنه معتٍد، وال حيق له أن يدخل 
عليها، ولو دخل عليها يفسخ هذا النكاح عند احلنابلة. وهذا من املزامحة املذمومة وشح النفس. فإذا حسنت 

خطر احلسد، ومنع التناجش، وإذا مل يكن هناك بيع اآلخرين، وال تدابر فإنه سيصبح اجملتمع بغري  املعامالت، انقضى
حسد، وال بغض، وال تدابر، ولن جتد إنساانً يتمىن مضرة ألخيه، وسيصبحون عبادًا هلل إخواانً. ومن عمل شيئاً من 

منتهكاً حرمة األخوة بني الناس اليت أمر هبا رسول تلك املسميات فبعيد أن يكون من عباد هللا املتآخني، وإمنا يكون 
هللا صلى هللا عليه وسلم. قال صلى هللا عليه وسلم: )وكونوا عباد هللا إخواان(. لو نظران وأتملنا فما أطيب كلمة 



)إخوان(، فأنت أخي، وأان أخ لك، وهللا تعاىل يقول: )إمنا املؤمنون إخوة(، أما األحساب واألنساب واملراكز 
واملواقف والعطاءات واألشكال فكلها نسبية، فإذا كان إنسان يف أعلى نسب يف األمة، فهل كان له كسب وعمل 
حىت صار نسيباً  فاهلل سبحانه وتعاىل أراد لك أن أتيت من أبوين شريفني نسيبني نسباً عالياً، وأنت حينما مُحلت يف 

وفرق بني النسب واحلسب، فالنسب: هو صفة األبوين،  البطن ونزلت إىل الدنيا ليس لك فضل يف كونك حسيباً.
وما ينتميان إليه من هذه القبيلة أو تلك واحلسب: هو ما يوجد ألسالفه من أجماد مكتسبة حيسبها ويقول: كان أيب  
كذا. وكان جدي كذا. وخايل عامل، وابن عمي صفته كذا. وأمي من كذا. وحيسب أشياء مما يتفاخر هبا الناس من 

سبات. فكونك نسيباً ال فضل لك فيه، إمنا هو شرف حصلت عليه فضاًل من هللا، وكذلك كونك حسيباً، املكت
فماذا فعلت أنت حىت تشرف بفعلك  أتتشرف بفعل غريك  فغريك قد حسبوا، وأصبحوا من أهل احلسب الرفيع 

ادة. فهؤالء يقال هلم: وماذا فعلتم والفخار الكبري. كبعض الناس اآلن، حيث يتشدق قائالً: كانت لنا الدنيا وكنا ق
أنتم  هدمتم ذاك احلسب، وضيعتم ذاك احلسب، فاعملوا كما عمل أولئك. وجتد صاحب املال الكثري يتعاىل على 
الفقري املسكني، فهو مال وعرض، وظل زائل أييت ويذهب، كما قيل: وما يدري الفقري مىت غناه وما يدري الغين مىت 

إذا ميمت أرضاً أبي األرض يدركك املبيت وكم من غين يصبح ال شيء عنده، وكم من فقري يعيل وقيل: وما تدري 
تفتح له الدنيا زهرهتا؛ ألنه ليس هلا قيمة، فهل هذا يطغيه أو يلهيه أو يشغله  فكل هذه األشياء ال ينبغي أن تفرق 

 بني بين اإلنسان.
 
 

 األمر ابلتآخي
 
 

اد هللا إخواانً(. قوله صلى هللا عليه وسلم: )وكونوا( يوجه فيه إىل الناس قال صلى هللا عليه وسلم: )وكونوا عب
الكينونة، كأهنم ابستطاعتهم أن يصبحوا إخواانً، وهل هذا على ظاهره يف هذا املقام  إذا رجعنا إىل القرآن الكرمي جند 

أرشدان رسول هللا صلى هللا عليه أن أخوة املسلمني فيما بينهم هلا أصالن: أصٌل منحة وهبة من هللا تعاىل، وأصل 
وسلم إليه. أما األصل هو الذي هو هبة من هللا فإنه سبحانه يذَّكر عباده ومينت عليهم به فيقول: َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ 

ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آ [. وهي نعمة اإلسالم، فلقد رأينا 103ل عمران:َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ
يف مطلع فجر اإلسالم األجناس املختلفة من األقطار املتباعدة تتآخي حتت ظل دوحة اإلسالم، فها هو صلى هللا 

عليه وسلم يف مكة أيتيه صهيب الرومي، وأيتيه بالل احلبشي ، ويف املدينة أيتيه سلمان الفارسي ، وكل أولئك إخوة 
 الذي مجع العرب مع العجم. يقول الشاعر: أيب اإلسالم ال أب يل سواه إن افتخروا بقيس أو متيم فحينما يف هللا

اختلف سلمان املهاجرون واألنصار يف غزوة اخلندق كان املهاجرون يقولون: سلمان منا، جاء مهاجرًا من بالد فارس. 
سول هللا، فهو فارسي يتنافس فيه املهاجرون واألنصار، واألنصار يقولون: سلمان منا كان موجودًا حني قدم علينا ر 

ويقضي فيه صلى هللا عليه وسلم بقوله: )سلمان منا أهل البيت(، ومل يكن هامشياً أو قرشياً فكان من آل البيت أعلى 
َأْصَبْحُتْم قمة نسب يف العامل، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )..فأان خيار من خيار(، وذلك ابإلميان، قال تعاىل: فَ 

[. تلك األخوة كانت أقوى وأعز من أخوة النسب والدم، حىت إهنم كانوا يتوارثون 103بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آل عمران:
هبا، وظهرت آاثرها عملياً يف ثالثة مواطن يعجز خطيب أو كاتب أو شاعر أو أديب أو معرب أبي أسلوب أن يصور 



الث من اهلجرة أييت املشركون وكان فيهم ابن أيب بكر الصديق، ومل يكن أسلم حقيقة املعىن. ففي غزوة أحد سنة ث
بعد، ونظام القتال أوله املبارزة، فيخرج االبن ويقول: من يبارز  فينهض أبو بكر ليبارز ولده، فيمسكه رسول هللا 

أو مقتول، فإن قَتل قَتل  صلى هللا عليه وسلم ويقول: أبق على نفسك اي أاب بكر، فهذا أب يبارز ابنه، فهو قاتل
َمن  وإن قُتل قُتل بيد من  فهما مصيبتان. فـأبو بكر إذا قتل قتل بيد ولده، فذلك أشد على نفسه من أن يقتل 

على يد أيب جهل أو غريه. ويف غزوة املريسيع حدث أن غالماً لـعمر وغالماً ألنصاري ازدمحا عند املاء فضرب غالم 
 أو األنصاري، فصاح أحدمها: ايللمهاجرين، وصاح اآلخر: ايلألنصار  ودبت فيهم حنوه عمر غالم عبد هللا بن ُأيب

سابقة، فبلغت تلك املقالة عبد هللا بن أيب بن سلول رئيس املنافقني فقال: أو قالوها ! ما حنن وهم إال كمثل القائل: 
ت املقالة رسول هللا فشغل الناس ابلسري يف مسن كلبك أيكلك، لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل. فبلغ

القيلولة حىت وصل ابب املدينة، وهناك أنكر مقالته اليت قاهلا واعتذر وكذب اخلرب، وجاء الوحي وكذبه، قال تعاىل: 
َها اأَلَذلَّ َوَّلِلَِّ اْلِعزَّةُ  َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي ال يـَْعَلُموَن  يـَُقوُلوَن لَِئْن رََجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ ِمنـْ

[، فأتى عبد هللا بن أيب إىل أبيه عند أبواب املدينة واستل سيفه وأمسك زمام انقة أبيه، وقال: وهللا لن 8]املنافقون:
أن العزة هلل ولرسوله. ويقولون: كان تدخلها حىت أيذن لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتعلم أنك أنت األذل و 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  من أبر الشباب أببيه. فأين ذهبت الرابطة النسبية  وأين ذهبت األبوة والبنوة والرب  قال تعاىل: ِإمنَّ
هي نعمة من هللا  [، فتلك األخوة اليت103[، وقال تعاىل: فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آل عمران:10]احلجرات:

أقوى تالمحاً وترابطاً من البنوة واألبوة يف النسب. فلما علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرب عبد هللا مع أبيه 
أرسل إليه أن: دعه يدخل. فدخل إبذن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وبعد فرتة تنافل الناس أن الرسول صلى 

وما قال أيب، فإن كنت - ، فيأيت ولده ويقول: اي رسول هللا! مسعت أنك تريد قتل فالن هللا عليه وسلم سيقتل ابن أيب
فاعاًل ال حمالة فمرين آتيك برأسه؛ إين ألخشى أن أتمر غريي فيقتله، فال أستطيع أن أرى قاتل أيب ميشي على 

مستعد أن يتوىل قتل أبيه حرصاً األرض، فأقتله فأهلك؛ ألين قتلت مسلماً بكافر. فانظر إىل أي حد بلغ هذا، فهو 
ال يقوى على أن يرى قاتل أبيه، ولو كان أبوه كافراً وقاتله مسلماً، فيندفع  -من ابب احلمية-على املسلمني؛ ألنه 

وراء تلك الغريزة فيقتل قاتل أبيه، ومبا أن قاتل أبيه مسلم، فحينئٍذ يكون قد قتل مسلماً بكافر، وهذه مصيبة ال 
[، هو العنصر العملي الذي كلفنا 103اهلالك.. فقوله تعاىل: فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن ]آل عمران: يرضاها، بل هي

[، وقال 12به من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويف سورة احلجرات قوله تعاىل: اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِن ]احلجرات:
[، وإذا أخذت من أول السورة بعد آداهبا مع رسول هللا صلى هللا عليه 11ْوٍم ]احلجرات:تعاىل: ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَـ 

نَـهُ  َما فَِإْن وسلم جتد اإلصالح بني الطوائف املسلمني يف قوله تعاىل:  َوِإْن طَائَفَتان ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطو بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَرى فَـ  ا ِإنَّ َقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَّ  [. 10-9ُكْم تـُْرمَحُوَن ]احلجرات:اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي * ِإمنَّ
واآلية تزيل عوامل البغضاء والقتل، بداية من سوء الظن أبخيك، مث االنتقال إىل عدم التجسس وراءه، مث االنتقال إىل 
أالَّ تتبع التجسس ابلغيبة، إىل آخر ما أتى يف السورة. ومما يهمنا هنا فعله صلى هللا عليه وسلم يف غرس احملبة، حيث 

قول: )لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، و لن تؤمنوا حىت حتابوا(، فاجلنة ال يدخل فيها إال املتحابون، أما املتباغضون ي
كما جاء يف -فليس هلم حمل؛ ألن اجلنة ال تصلح للتباغض، وهي أطهر من أن تسع متباغضني، واملوىل سبحانه 

األرض فيغفر هلم مجيعاً إال املتخاصَمني، فيقول: )أرجئومها يف بعض ليايل السنة املفضلة يطلع على أهل  -األحاديث
حىت يصطلحا(، فكيف نتباغض  وكيف نكون متباغضني يف اجلنة  مث قال صلى هللا عليه وسلم )أال أدلكم على 



 أفشوا السالم بينكم(، وجاء احلديث -فهي وسيلة احملبة اليت ميكن أن تكتسبوها أنتم-شيء إذا فعلتموه حتاببتم  
اآلخر: )هتادوا حتابوا(، واهلدية تسل الضغينة من الصدر، فأرشد صلى هللا عليه وسلم إىل أن تتعاطف مع أخيك أن 
تبدأه ابلسالم، وأن تبادله اهلدااي، وجاء احلديث الصحيح: )حق املسلم على املسلم ست(، فإذا أديت حق أخيك 

قوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا لقيته فسلم عليه،  وأدى حقك، عندها تكوانن متحابني، وهذه اخلصال الست هي
وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد هللا فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه(. 
فإذا لقيته سلم عليه وقل: )السالم عليكم(، وإن دعاك لوليمة فأجبه، وإذا طلب منك النصح فانصح له، وإن غاب 

رض فعده، وإذا قضى حنبه ومات فشيعه. فإذا ّو كل إنسان حق أخيه عليه كان الناس عباد هللا إخواانً. عنك أو م
ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: )وكونوا عباد هللا إخواان(، قد يقول قائل: على أي شيء هذه األخوة  فيقال: مبدأ 

كيف يكوانن أخوين وأحدمها عريب واآلخر عجمي، أخو املسلم، وال يقال:   -حقيقة-اإلسالم املؤاخاة، فاملسلم 
وهذا من الشرق وهذا من الغرب، فمن أين جاءت األخوة  فأخوة النسب ال كسب لك فيها، فأخوك شقيقك ال 
تستطيع أن تلغي أخوته، وهي مفروضة عليك شئت أم أبيت، ولكن األخوة اليت لك هي أن تتخذ كل من قال: )ال 

ه الكلمة هي النسب األعلى، فاملسلم أخو املسلم، سواٌء أكان إخباراً ابلواقع أم أمرًا يف صورة إله إال هللا( أخاً، وهذ
[، فهو إخبار ابإلرضاع، أو تكليف أبن يرضعن. مث قال 233اإلخبار، كما قال تعاىل: َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن ]البقرة:

 -كما يقول بعض الناس-خوة ليس ادعاًء، وليس صلى هللا عليه وسلم: )املسلم أخو املسلم(، ومقتضى تلك األ
إشارة يف إثبات اهلوية أو يف جواز السفر، فليس اإلسالم ابلبطاقة كما يعرب بعض الناس، وإمنا هو عمل، وما دام 
املسلم أخا املسلم فمقتضى األخوة ومثنها أال يظلمه، فظلمك أخاك عجب، وإذا ظلمت أخاك فمن ستنصف  

لمه(، والظلم: وضع الشيء يف غري موضعه. قال صلى هللا عليه وسلم: )وال خيذله( وفرق بني ولذلك قال: )ال يظ
الظلم واخلذالن، فالظلم: أن يصدر منك ما يؤذيه، واخلذالن: أن ترتك غريك يظلمه وأنت تنظر، وهذا ليس من صفة 

يف األثر: )ما من امرئ مسلم خيذل املسلم، وال من مقتضيات اإلخاء، فاألخ حقيقة هو الذي يناصر أخاه، وقد جاء 
امرءًا مسلماً يف موطن ينتقص فيه من حقه وينتهك فيه عرضه إال خذله هللا يف موطن جيب فيه نصرته...( فيأتيك 

وقت حتتاج فيه إىل النصرة فال جتد؛ ألنك فرطت يف نصرة أخيك. وجاء يف احلديث: )انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً. 
 هللا أنصره إذا كان مظلو...... فقال رجل: اي رسول!

 
 
 

 النهي عن غش املسلم واحتقاره
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )وال يكذبه(. يقولون: يكفي اإلنسان دانءة أن حيدث إنساانً حبديث يظنه صادقاً فيه 
المك مأخذ واملتحدث يعلم كذبه، وأعتقد أن هذا منتهى ما ميكن أن ينزل إليه اإلنسان، فشخص أيمتنك وأيخذ ك

وعملنا هبا صلح اجملتمع كله.  -أي: )ال يكذبه(-الصدق كيف يسوغ لك أن تكذب عليه  وإذا أخذان هبذه فقط 
فعند احلسد ال حتسده، والناجش يقال له: إذا كنت تسوم سوماً صحيحاً فافعل، وإال فال تناجش، وال تبغض أخاك. 



ما ميكن يف حياة اإلنسان إذا استمسك اجلميع بقوله )ال يكذبه(   ففي املعامالت، ويف املواعيد، ويف العهود، ويف كل
كان اجلميع على صفاء وعلى صراط مستقيم. قال صلى هللا عليه وسلم: )وال حيقره(، وهذا عود على بدء، وهذا من 

يقول تعاىل يف أوهلا:  أساليب القرآن الكرمي والسنة النبوية، فإنه إذا طال املقام يعاد للتذكري مبا تقدم. ففي سورة البقرة
-2قْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]البقرة:َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَ 

ْن رَبِنِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه [، ويف آخر سورة البقرة يقول تعاىل: آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنِزَل ِإلَْيِه مِ 3
[،فبدأت السورة ابإلميان، وانتهت ورجعت إىل اإلميان. فقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال 285َوُرُسِلِه.. ]البقرة:

ك احتقرت اإلنسان على ما يكذبه(، سلم اجلميع. )وال حيقره(، يرجع إىل أول شيء وهو احلسد، وسبب احلسد أن
أعطاه هللا من نعم، فاستكثرهتا عليه، ولو أنك مل حتتقره ملا استكثرت النعمة عليه. ولو كان شخصاً كبريًا وعظيماً ذا 
شأن الستقللت النعمة عليه، ولقلت: هو حيتاج إىل زايدة، لكن احتقرته ابلنسبة ملا أعطاه هللا؛ ألن منشأ احلسد أن 

مث تتكرب وتتعاظم عليه. ومن هنا كانت نتائج تلك األخوة بني املتآخيني قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال حتقر احملسود، 
يظلمه(، فاإلنسان ال يظلم نفسه، فكذلك ال يظلم أخاه. ومن فضائل تلك األخوة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

يامة أبن يظلهم حتت ظله يوم ال ظل إال ظله، حيث أخربان أبهنا من دواعي ومن أسباب إكرام هللا للمتآخني يوم الق
قال صلى هللا عليه وسلم: )سبعة يظلهم هللا( وفيه قال صلى هللا عليه وسلم: )ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه 

وتفرقا عليه(. ومن العجيب أيضاً أن تلك األخوة يف هللا تصحب هؤالء املتآخني إىل اجلنة بكل رحابة صدر وسالمة، 
[، واألخوة يف هللا ال يستطيع إنسان 47قال تعاىل: َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍن ِإْخَوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقاِبِلنَي ]احلجر:

أال يظلمه، ويف احلديث القدسي: )اي عبادي! إين حرمت الظلم  -كما أشران-أن يعطيه حقها، ويرتتب على ذلك 
حمرماً(. فقال: )اي عبادي!( ومل يقل )اي مسلمون( أو: )اي مؤمنون(. فاهلل سبحانه وتعاىل  على نفسي وجعلته بينكم

حرم الظلم على العباد ولو كانوا كافرين، وال ينبغي لإلنسان أن يظلم غريه، بل يقول العلماء: ال تظلم أحداً ولو 
لب ملا اشتد به العطش، فشكر هللا هلا فغفر هللا حيواانً، كما أخرب صلى هللا عليه وسلم عن املرأة البغي اليت سقت الك

هلا ذنوهبا. وملا سأل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم: )اي رسول هللا! وإن لنا يف البهائم أجرًا  قال: يف كل كبد رطبة 
ة(، ولو  أجر(، وال جيوز أن حتمل الدابة فوق طاقتها. فالظلم ممنوع، وكما جاء يف احلديث: )الظلم ظلمات يوم القيام

كان املظلوم كافرًا فأنت خمطئ، فقد جاء يف احلديث: )واتق ودعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب (. 
واملشركون كانوا إذا جاءهتم الشدائد والعواصف يف البحر وغريه يدعون هللا وحده، كما جاء يف قصة عكرمة ملا هرب 

، فقال رابن السفينة: أيها الناس! سلوا هللا وحده أن ينجيكم، وهللا ال عام الفتح وركب يف السفينة وهاج هبم البحر
اي -ينجي من هذه إال هللا فقال عكرمة : إذا كان ال ينجي يف البحر إال هللا فال ينجي يف الرب إال هللا، لئن أجنيتين 

 تعاىل: َوِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد من هذه آلتني حممدًا فأضع يدي يف يده. فهو هارب من اإلسالم، وهارب من قول هللا -رب
: َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب -كما حكى هللا تعاىل عنهم-[، واملشركون يقولون 163]البقرة:

صلى هللا  [، فلمنا علم أنه ليس هناك عند الشدة إال هللا، قال: نرجع إليه وحده. وحصني ملا سأله رسول هللا5]ص:
عليه وسلم: )كم إهلاً تعبد  قال: سبعة، ستة يف األرض، وواحد يف السماء. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك  قال: الذي يف السماء(، ومع هذا الكفر حيرم هللا تعاىل ظلمهم. فإذا كان هذا مع 

له عليك أخوة اإلسالم؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يظلمه وال احليوان ومع الكافر فكيف ابإلنسان املسلم، و 
خيذله(، وخذالنه أن تراه يف موقف يذل فيه، وتستطيع أن ترفع عنه الذلة وترتكه. ولذلك يقولون: زكاة اجلاه كزكاة 

وه، وال ختذله املال، فزكاة اجلاه واملنصب أن تتدخل لنصرة أخيك املسلم إذا استطعت أن تنصره، فال تسلمه لعد



حينما يستنصر بك وأنت قادر على نصرته؛ ألنه من حق األخوة، وإذا تركته خُيذل وأنت ترى بعينك فإنه أيضاً 
 سيرتكك إذا أوذيت، فتقف معه ما استطعت إىل ذلك سبيالً.

 
 
 

 [2احلديث اخلامس والثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 حترمي الكذب على املسلم
 
 
 

ى هللا عليه وسلم: )املسلم أخو املسلم، ال يلظلمه وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره...( فنهى عن الكذب يقول صل
عليه بقوله: )وال يكذبه(، فمن أعظم اخليانة أن حتدث الرجل ابحلديث يظنك صادقاً وأنت كاذب. فليس هناك 

 الكلمة اليت يقوهلا، قال تعاىل: َوَأْوُفوا اِبْلَعْهِد خسيسة أردأ من الكذب؛ ألن اإلنسان ما عنده حبل يقاد ويربط به إال
[، فالوفاء يكون ابلعهد وابلعقود، فتقول الكلمة وتلتزم هبا، وقد جاء يف قصة أيب سفيان حينما قدم 34]اإلسراء:

 عليه الشام، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل الكتب للملوك، فسأله هرقل أسئلة كثرية عن الرسول صلى هللا
وسلم، وأبو سفيان ما استطاع أن يكذب، فكان حياول أن ينقص من قدر النيب صلى هللا عليه وسلم عند هرقل، 
ولكن بغري كذب، فلم جيد إال شيئاً واحد أراد أن يغمز به، وحني سأله: أيغدر بكم إذا عاهد  قال: ال. وبيننا وبينه 

ال نعلم يف الفرتة هذه ما الذي حصل. وأراد أن يدخل شيئاً آخر عهد ولنا منه فرتة ال نعلم ما حدث فيها. أي: 
فقال: أال أخربك مبا يدل على أنه كاذب  قال: ما هو  قال: أخربان أنه يف ليلة جاء من املسجد احلرام إىل مسجدكم 

أراد أن يدخل هذا وصلى فيه ورجع يف ليلته، وحنن نضرب إليه أكباد اإلبل شهرًا ذهاابً وشهراً عودة. فهذه اليت 
منها، فإذا ببطريق على رأسه يقول: نعم لقد علمت بتلك الليلة. فالتفت إليه هرقل فقال: وما أعلمك هبا  قال:  
كنت ال أانم حىت أغلق أبواب املسجد، ويف ذات يوم جئت إىل ابب عجز البوابون عن إغالقه، فدعوين فجئت، 

لى الباب، فقالوا: ال نستطيع أن حنرك فيه شيئاً، فدعه إىل الغد فدعوت أهل النجارة فنظروا فإذا السجاف قد نزل ع
حىت يطلع النهار، فرتكناه مفتوحاً، وملا جئت يف الصبح وجدت الباب يفتح ويقفل، ووجدت الصخرة اليت عند الباب 

فلما خرجوا من خمروقة وفيها أثر ربط دابة، فقلت وهللا ما أمسك اببنا هذه الليلة إال لنيب، وقد جاءه وصلى فيه. 
قالوا: اي أاب سفيان ! أنت بني يدي هرقل ، وما منعك أن تكذب على حممد كذبة  -وكانت مجاعته معه-عند هرقل 

تنزل من شأنه عنده  قال: خشيت أن أيخذ علي كذبة فال يصدقين بعد ذلك. فهو رجل مشرك حيتاط لنفسه أن 
رك، مع هرقل وهو مسيحي، ومروءة أيب سفيان وهو على يكذب كذبة فتسقط كلمته. فإذا كان أبو سفيان وهو مش

 شركه أتىب عليه أن يكذب فكيف ابملسلم.......
 



 
 االحتقار انتج عن احلسد

 
 
 

حمط الرحل، وعود على بدء، فأول احلديث )ال  -كما يقولون-قال صلى هللا عليه وسلم: )وال حيقره(. هنا 
س هو الكرب من جهة واالحتقار من جهة أخرى، أي: احتقار صاحب حتاسدوا(، وأشران إىل أن سبب احلسد بني النا

النعمة واستكثارها عليه، كأنه ما يستحقها. فاهلل أنعم عليه ابلعافية، أو ابألخالق، أو مبال، وأكثر ما يكون احلسد 
الفاين العاجل.  بني الناس على املال الزائد، أما األدب واألخالق والداينة فما حُيسد عليها، وحيسدون على الشيء

فمنشأ حسد الشخص لآلخر أن حيتقره أمام تلك النعمة عليه، وأول خطيئة يف اخلليقة حسد إبليس آلدم، واحلسد 
يطرد من رمحة هللا. وهناك مسألة أمسيها فلسفة  -عياذًا ابهلل-جير إىل الكرب، والكرب جير إىل العصيان، والعصيان 

ه ونسي، وإبليس عصى ربه وامتنع، فكالمها وقعت منه املعصية، ولكن معصية املعصية؛ فإننا وجدان آدم قد عصى رب
آدم كانت أن هللا سبحانه وتعاىل هنى آدم أن أيكل من الشجرة فأكل، وإبليس أمره هللا أن يسجد آلدم مع املالئكة 

فع هلا جند أن آدم عليه املعصية والدا -وال نقول: فلسفة-فامتنع، فكالمها وقع يف معصية. ولكن ابلنظر إىل حتليل 
السالم حينما أكل من الشجرة ما جاء بطواعية وإصرار، فقال: ما علي من هذا النهي، فأان آكل على ما أريد، وإمنا 

مُهَا ِبُغُروٍر.. ]األ -21اف:عر أَته الشيطان وما زال يغريه، كما قال تعاىل: َوقَامَسَُهَما ِإيننِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي * َفَدالَّ
اِلِديَن [، وكذلك قال هلما: َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكواَن َمَلَكنْيِ َأْو َتُكواَن ِمَن اخلَْ 22
[، ومها ال يريدان شيئاً غري اخللود يف اجلنة، فجاءمها من الطريق الذي يرغبان فيه، )َوقَامَسَُهَما( أي: 20]األعراف:

ف وأقسم هلما أنه انصح، وهو كاذب، فزلت هبما القدم. لكن ملا عرف آدم أنه أخطأ َتب إىل هللا، كما قال حل
[، فتلقى الكلمات ورجع وأانب إىل 37تعاىل: فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِنِه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم ]البقرة:

تكن عن سبق إصرار، بل كانت عن جهالة ونسيان وخطأ. ولكن إبليس أول ما رأى خلقة آدم  ربه ألن معصيته مل
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي ]األعراف: [، فمعصية 12جعل يطوف حوله ويضحك، وأخريًا قال: َأاَن َخيـْ

بني املعصيتني، فكانت نتيجة معصية إبليس اللعن إبليس كانت عن سبق إصرار وتكرب واحتقار آلدم، فهناك فرق 
والطرد عياذًا ابهلل، ونتيجة معصية آدم أنه أانب إىل ربه فتاب إليه فاجتباه وهدى، وتلقى كلمات من ربه وَتب عليه. 
 وعودًا على بدء، ففي أول احلديث )ال حتاسدوا(، فإذا سلم اإلنسان من أن حيقر أخاه لن حيسده، وكل ما يراه من
نعمة هللا على أخيه يقول: )يستحق( و: )زاده هللا(؛ ألنه يف نظره كبري، وليس يف نظره حقريًا، فال يقارن بني النعمة 
وبني هذه الشخصية إال ابملعادلة الكرمية، فكلما أعطاه هللا نعمة عُظم يف عينه، ال أن حيقره على ذلك. ويف مسألة 

ومن ذلك إذا   -ولكن ال نريد أن نتوسع فيها-حيسن فيها الكذب الكذب يقول بعض العلماء: هناك مواطن قد 
كان اإلنسان يسعى ابلصلح بني متخاصمني إلصالح ذات البني، ولكنه كذب ممدوح، مبعىن أنه علم أن اثنني 
مع متخاصمان، فيأيت إىل األول ويعاتبه على خصومته ألخيه، وخيربه أن صاحبه اندم على ما يقول، وأنه يتمىن لقاءه، 
أنه ما مسع منه شيئاً، فهذا يبدي أيضاً رغبة يف اللقاء، فيذهب إىل اآلخر. ويقول نفس الشيء، فيبدي رغبة يف 

اللقاء، فيأخذ وعدًا من كل منهما ويتالقيان على املصافحة، وعلى الصفح، وعلى التالقي واألخوة، فهذا ال أبس 
 به.......



 
 

 كرامة العبد ابلتقوى
 
 
 

ية يف احلديث، وهي موضع افرتاق الطرق بني الناس، يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )التقوى ها هنا، هناك نقطة جوهر 
التقوى هاهنا، التقوى هاهنا(، ويشري إىل صدره الكرمي ثالث مرات. وهبدوء وبرفق نقف عند هذه اإلشارة إىل التقوى 

حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال  يف الصدر، والصدر فيه القلب، فإذا نظرت إىل سياق احلديث.. )ال
تدابروا(، وجئنا إىل تصحيح ذاك اخلطأ يف التعامل، فاملسلم أخو املسلم، وال حيق له أن حيسده، وال أن ينجش عليه، 
وال أن يبغضه، وال أن يلقاه مدبرًا عنه؛ ألنه أخوه، واملسلم ال يظلم أخاه، واملسلم ال يكذب على أخيه، واملسلم ال 
حيقر أخاه. وحيقر اإلنسان اإلنسان ألنه صغر يف عينه، فإما أن يكون فقري املال، وإما أن يكون حنيل اجلسم، وإما أن 
يكون دينء املنزلة، وغريها من عوامل الدنيا اليت يقيس هبا الناس، فإذا كان فقريًا أو كان ضعيفاً أو ال منزلة له وال 

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يضع لنا قاعدة، بل قضية منطقية، حسب وال نسب سقط من أعني بعض الناس. 
فلماذا حيقر بعضكم بعضاً  أللفقر، أم لضعف اجلسم، أم لعدم فصاحة القول  فهذه مقاييس فاسدة، وهذا مقياس 

َجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ ابطل، لقد جاء القرآن الكرمي وقال: اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى وَ 
[، فمقياس الكرم، ومقياس الرفعة، ومقياس املنزلة العالية عند هللا التقوى. 13َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات:

هيم اخلاطئة؛ ألهنم كانوا يف فمقاييس الناس عند هللا ابلتقوى، وكرم الناس عند هللا ابلتقوى، وهذا تصحيح للمفا
اجلاهلية يعدون أكرمهم أرفعهم حسباً، وأغناهم، وأقواهم، وتصحيح الشريعة للمفاهيم اخلاطئة يف قضااي عدة، ومنها 
حديث: )ليس الشديد ابلصرعة(، فنحن نعرف الشخص القوي فينا أنه الذي يصرع اآلخرين، فهذا هو املقياس 

الناحية، وقال: تلك قوة حيوانية، فهذا الشخص الذي يصرع اثنني الثور أقوى  عندان. فجاء اإلسالم وصحح هذه
منه، وأقوى من أربعة من مثله، وكذا احلمار حيمل أكثر منه، فهي قوة هبيمية، مث بني الشدة فقال: )إمنا الشديد الذي 

فصحح وعدل مقياس ميلك نفسه عند الغضب(، وليس يف احليواانت من يقدر على ذلك، وهذا خاص ابإلنسان. 
القوة يف البشر أبهنا قوة نفس، وقوة أخالق، وقوة ضبط ألعصاب عند الغضب. ويف تصحيح مقياس آخر يقول: 

من ليس له  -اي رسول هللا-)أتدرون من املفلس (، أي من هو يف نظركم ومقاييسكم املفلس  قالوا: املفلس فينا 
ذا مقياس عند كل الناس. قال: )املفلس من أميت يوم القيامة من درهم وال دينار وال متاع. أي ليس لديه فلس، وه

أييت بصالة وصيام وزكاة، وأييت قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، 
وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاايهم فطرح عليه، مث طرح يف النار(. فمن  
كان خيطر على ابله هذا اإلفالس. كاحلال يف الدنيا، كرجل عنده املاليني، ولكن أخذ من هذا وضيَّع، وأخذ من هذا 

وضيَّع، وأخذ من ذا ومن ذا، فجاء أصحاب احلقوق يطالبون حبقوقهم، حينها احلاكم حيجر عليه، ويبيع أمالكه 
الغد أصبح صفر اليدين، لكن يف الدنيا ميكن أن يعمل ويوزعها على الغرماء، فكان ذا مال ورصيد يف البنك ومن 

ويبدأ من جديد، فيقرتض أو يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه، لكن يوم القيامة ال يستطيع، فهذا من تصحيح 
املقاييس. وهنا يف الدنيا حتقر أخاك؛ ألنه ال مال له، وتعظم غريه؛ ألنه صاحب مال! فتحقر هذا؛ ألنه ضعيف حنيل، 



م ذاك؛ ألنه ذو جسد وجسم مهيب! وحتقر هذا؛ ألنه عيي ال يتكلم، وتعظم ذاك؛ ألنه فصيح خطيب بليغ! وتكر 
[، وابلتقوى تكون 13وتلك املقاييس املادية خاطئة وابطلة، قال تعاىل: ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات:

لشخص أمامك، وال ميكن أن حتكم عليه مبظهره؛ ألن حقيقة احلكم الكرامة، والتقوى يف الصدر، فال تعلم حقيقة ا
عليه ابلتقوى، والتقوى ليست أمرًا ظاهرًا، ولذا جاء يف األمثلة العملية منه صلى هللا عليه وسلم أنه كان صلى هللا 

ا  فقال: رجل عليه وسلم جالساً، فمر رجل ذو هيئة، فقال صلى هللا عليه وسلم لرجل عنده جالس: )ما رأيك يف هذ
حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول هللا صلى هللا عليه  -وهللا-من أشراف الناس، هذا 

وسلم، مث مر رجل، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما رأيك يف هذا  فقال: اي رسول هللا! هذا رجل من 
ع أال يشفع، وإن قال أال يسمع لقوله. فقال رسول هللا فقراء املسلمني، هذا حري إن خطب أال ينكح، وإن شف

صلى هللا عليه وسلم: هذا خري من ملء األرض من مثل هذا(. فأنت قد متتدح شخصاً ملنظر العني واألمر املادي 
احملسوس، وغريه إن خطب من عندك فلن تزوجه، وإن شفع عندك ال تقبل شفاعته، وإذا تكلم ال تسمع لكالمه، 

 كن هذا عند هللا خري من ملء األرض من ذاك، فهل املفاضلة ابلشكل أم مبا وقر يف القلب ......وترتكه، ل
 
 

 حقيقة التقوى
 
 
 

علماء احلديث والسلف على املعىن املتقدم يف معىن قوله: )التقوى هاهنا(، وبعض الناس ذهب إىل فهم خاطئ، 
فال عليك من أي شيء بعد ذلك، ولو أنك ما صليت وال وقال: )التقوى هاهنا(، معناه أنه إذا كان القلب تقياً 

صمت وال حججت وال زكيت وال فعلت شيئاً، كما يقولون: طهِنر قلبك. فهذه خدعة، ومىت يكون القلب طاهراً نقياً 
مليئاً ابلتقوى وهو يرتك الصالة والصيام والزكاة واحلج  فهل هذا تقي  بل شقي، فهذا فهم خاطئ فهمه بعض 

ُتْم ]املاالناس. و  [، 105ئدة:هذا مثل قوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـْ
فيقول الصديق رضي هللا تعاىل عنه: من اهلدى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. فليس املعىن أن عليكم أنفسكم، 

فمن االهتداء أن أتمروا وتنهوا، فإذا أمرمت ابملعروف وهنيتم عن املنكر وقمتم بواجبكم فبعد هذا وال يضركم من ضل! 
[. فاحلديث بني أيدينا يصحح مفاهيم الناس، ومينعهم أن 22يتحقق قوله تعاىل: َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُصْيِطٍر ]الغاشية:

امة ومنع االحتقار إمنا هو يف التقوى، والتقوى ليست هلا حيتقر بعضهم بعضاً ألمور مادية، بل يقول: إن مقياس الكر 
معامل ظاهرة، ولكنها تقر يف القلب. وقد جاء يف احلديث الصحيح: )أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 

اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب(، فكيف يدعي أانس أن القلب إذا ملئ ابلتقوى اكتفى  
ة أنه إذا ملئ ابلتقوى فاض على اجلسم واجلوارح كلها ابلتقوى. وجاء حديث آخر أنه صلى هللا عليه وسلم فاحلقيق

مرن على شخص يصلي ويعبث يف األرض أمامه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه(. 
يقولون: القلب هو امللك وسلطان فالقلب يسيطر على اجلسم، فإن ملئ ابلتقوى فكل األعضاء تبع له، وكما 

اجلسم، فكيفما يكون القلب يكون اجلسم تبعاً له، فإذا كان تقياً طاهرًا فاجلسم كله تبع له. فلتصحح املفاهيم يف 



قوله صلى هللا عليه وسلم: )التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا(، ردًا على من حيتقر غريه ألمر 
 مادي.......

 
 

 املسلم خطيئة موبقة احتقار
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم(. )حبسب( أي: بكفيه، نقول: حسيب كذا. 
مبعىن: يكفيين. وامرؤ: مذكر امرأة. ألن األصل يف الوضع يف اللغة للمذكر، ويؤتى للمؤنث ابلعالمة الفارقة، وهي 

الفوارق، فامرؤ مؤنثه امرأة. وإذا كان التعبري هنا بلفظ املذكر فدائماً وأبدًا يقولون: إن الزائدة؛ ألن الزايدة تدل على 
املذكر يغلب، فلو وجد مائة امرأة ومعهم طفل ذكر لرجع الضمري على املذكر. فاملعىن: حبسب امرئ وامرأة كذلك 

ًرا  من الشر أن حيقر أخاه املسلم. واآلية الكرمية تفصل، حيث يقول تعاىل: ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْ
ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء ]احلجرات: [، والسخرية قد تكون ابلغمز واللمز، وقد تكون ابإلشارة، ويف بعض اآلاثر 11ِمنـْ

ي: غري أ-أن بعض زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءت وخرجت، فواحدة قالت: حسبك منها أهنا 
وأشارت بيدها، فقال: )لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته(، ما قال: مباء العني؛ ألن مياه العيون  -طويلة

عذبة، واملاء العذب أقل شيء يغريه، لكن ماء البحر ماحل، وملوحته وكثافة امللح فيه جتعله حيتمل الكثري، وال يتغري 
وحة وكثافته. فبحسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، وهنا يقول العلماء: إال ابلشيء الكثري جدًا يزيد عن املل

يف هذا اللفظ أيضاً مقارنة، فالشخص الذي حيقر الثاين ألي شيء حيقره  فإذا كان يرى نفسه مثله، فهل حيقره  وهل 
اآلخر  ولو كاان انجحني هناك إنسان حيقر إنساانً مثله  فلو أن طالبني كالمها راسب يف الفصل، أحيقر أحدمها 

أيتفاخر أحدمها على اآلخر  إال يف حال كون درجات أحدمها أكثر، لكن لو كانت درجات كليهما متساوية فهل من 
حق أحدمها أن يفخر على اآلخر  فال حيقر اإلنسان إنساانً وهو يرى نفسه مساوايً له، بل إن وجد نفسه على قمة 

دي فحينئذ حيقره، أو كان يسكن يف قصر عاٍل جدًا وهذا يف كوخ، أو كان يركب اجلبل ووجد الثاين ينحدر يف الوا
فرساً جوادًا، وذلك ميتطي سلحفاة. فال حيقر إنسان إنساانً إال إذا رأى لنفسه عليه فضل زايدة، وفضل الزايدة 

يف شيء منهما عذبته(، ويف  املقابل لالحتقار التكرب، ولذا أييت احلديث: )العز إزاري والكربايء ردائي، فمن انزعىن
احلديث: )ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب(. ولذا كان جزاء االحتقار قوله: )حبسب امرئ من الشر 
أن حيقر أخاه(؛ ألن من لوازم احتقاره ألخيه املسلم أن يتعاظم يف نفسه، وإبليس ما حسد آدم واحتقره إال حني رأى 

 ري فوق اخللق، فكانت الطامة عليه، عياذًا ابهلل.......نفسه أنه من عنصر ان
 
 

 كل املسلم على املسلم حرام
 
 



 
وعودًا على بدء مرة أخرى ينتقل احلديث إىل اخلامتة، فال تظلم أخاك املسلم، وال تنجش عليه فتزيد يف الثمن ليؤكل 

املسلم على املسلم حرام( إشارة إىل أن ماله ابلباطل، وال حتقره، واحفظ عرضه، وال تسخر منه. ويف قوله: )كل 
املراد كل املسلم، فما قال: كل املسلمني؛ ألن السور الكلي حييط ابلفرد، وإمنا املراد املسلم مبجموعه، وجمموع 
املسلم هيكله وجسمه وماله وعرضه ومسعته، أي: هبيكله حساً ومعىن، فاملسلم كله مبجموعه حرام على املسلم 

 عليه وسلم على أمور أساسية، فبدأ صلى هللا عليه وسلم بعد اإلمجال ابلتفصيل، وبدأ بدمه مث اآلخر. ونص صلى هللا
ماله مث عرضه، وأهم ما يف اإلنسان دمه، أي: نفسه، وماله الذي يكتسبه، واملال صنو النفس، وعرضه الذي إذا 

محاية عرضه، وقد خياطر بنفسه يف سبيل  مات يف سبيل الدفاع عنه مات شهيدًا. فاإلنسان قد خياطر بنفسه يف سبيل
محاية ماله، فالثالثة متساوية، النفس واملال والعرض. وإذا كان دم املسلم على املسلم حرام، فال جيوز له أن يسفك 
قطرة منه، فهي حرام، وهذا األمر ابلذات يعلنه صلى هللا عليه وسلم يف أعظم املواقف وأشدها حرمة، وهو يوم احلج 

فبعد أن حج الناس، وطافوا ابلبيت وسعوا بني الصفا واملروة، وجاؤوا إىل عرفات، ويف عشية عرفة يتجلى  األكرب،
املوىل سبحانه يباهي هبم املالئكة، ورموا اجلمرات، وحنروا اهلدي، وجعلوا الشعر، فإهنم يتطهرون من ذنوهبم، وخيرجون 

فليلزم كل إنسان تلك الصفة، وليحافظ عليها، وال يدنسها وال منها كيوم ولدهتم أمهاهتم. فأصبحوا يف طهارة ونقاء، 
يكدرها بشيء، ففي يوم احلج األكرب قال صلى هللا عليه وسلم: )أي يوم هذا  أي شهر هذا ، أي بلد هذا(، فكلما 

ويغري سأل صلى هللا عليه وسلم كانوا يسكتون، قال الرواي: حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه. فلعله أييت الوحي 
األمساء، وأخريًا قال: )فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا(. فأروين 

صيغة حتذير مثل هذه! فيحرم الرسول صلى هللا عليه وسلم دماء الناس وأمواهلم وأعراضهم فيما بينهم حرمة مكررة 
هل بعد هذا يستبيح مسلم دم مسلم  ال وهللا. واألصوليون مضاعفة ثالث مرات كحرمة اليوم والشهر واملكان، ف

يقولون: إن شرائع اإلسالم كلها، والشرائع السماوية ما جاءت إال لتحمي تلك األمور اخلمسة اليت هي: الدين، 
والنفس، والعقل، واملال، والنسب ومعه العرض. فتلك اخلمس إذا صينت يف أي جمتمع كان مرتابطاً، وكان جمتمعاً 

سعيدًا، وإذا ما ضاعت تلك األمور يف أي جمتمع فال قوام له، فمجتمع بال دين ال يوجد، ولذا يقول علماء 
االجتماع: ال ميكن أن جتد أمة بال دين، سواء أكان صحيحاً أم ابطاًل، فمن املمكن أن ترى مدينة بال ملعب وال 

دين أمر فطري، وقد خيطئ الناس فيه وقد يصيبون. مسبح، أما بدون معبد فال ميكن أبدًا، فال بد من الدين، فال
وكذلك حفظ النفس، فاحليوان يدافع عن نفسه، وهل وقعت خصومة بني اثنني إال من إحدى الطرق الثالث، إما 
اعتداء على الدم، أو على املال، أو على العرض، فإذا حفظت النفس وحفظت األموال وصينت األعراض فال 

لك. فكل املسلم على املسلم حرام، ويتبع حفظ الدم حفظ اجلوارح أيضاً، حىت جاء أنه  خصومة يف اجملتمع بعد ذ
كان الصحابة جمتمعني، فقام رجل وبيده حبل جيره، فقام رجل وأمسك ابحلبل فأفزعه، فنهى صلى هللا عليه وسلم أن 

ح معه وتروعه فيها، فيبحث عنها يفزع املسلم أخاه، وهنى املسلم أن أيخذ عصا أخيه جاداً أو هازاًل، فتأخذها متز 
وأنت ال تريد سرقتها، ولكن تريده أن يبحث عنها قلياًل، فال جيوز لك أن ختيفه هبذا األمر، أو أنك حتزنه، أو أنك 

تفزعه يف هذه األمور. واملال قل أو كثر ال جيوز إلنسان أن أيخذه من أخيه إال بطيب نفس، ولو كان أقل ما ميكن أن 
وكذلك عرضه ال يعتدي عليه، والعرض ليس معناه النسب فحسب، بل شخصه وذاته كذلك، ولذا يسمى مااًل، 

حرم صلى هللا عليه وسلم وحرم القرآن الكرمي أن تغتاب أخاك املسلم، وجاء يف احلديث أن ابن عمر نظر يوما إىل 
 منك(. وهللا تعاىل يقول: َوال البيت أو إىل الكعبة فقال: )ما أعظمك وأعظم حرمتك، واملؤمن أعظم حرمة عند هللا



[، وملا سأل الصحايب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أرأيت إن كان فيه ما 12يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا ]احلجرات:
أقول  قال: )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته(، والبهتان أن ترمي الشخص مبا 

الغتياب: أن تذكره مبا فيه. فإذا كان لك عنده حق فما لك وله، وملاذا تذكره مبا يكره  فنجد هذا ليس فيه، وا
يف  -كما ذكر هنا النووي-احلديث النبوي الشريف يف أعلى مراتب الكمال يف اإلسالم، ولذا يذكره اإلمام مسلم 

لى املسلم ست(، فهنا قال صلى هللا عليه ابب الرب والصلة. ويضاف إىل هذا احلديث احلديث اآلخر: )حق املسلم ع
وسلم: )ال يظلمه والخيذله، وال يكذبه وال حيقره(، فأضف إليها قوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا لقيته فسلم عليه، 
وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد هللا فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه(. 

ع اإلسالمي وقف عند هذا احلديث، وأعطى كل إنسان حق أخيه عليه، فهل سيوجد يف العامل جمتمع ولو أن اجملتم
فوق هذا  فـأفالطون يتكلم عن املدينة الفاضلة، ويتخيل مدينة مثالية خيالية يف أهلها وأصحاهبا، لكن هل هناك 

هللا عليه وسلم: )وال خيطب على خطبته(، جمتمع أفضل من هذا اجملتمع املسلم يف هذه اآلداب  ال وهللا! وقال صلى 
فإذا كان اخلاطب األول عنده زوجتان أو ثالث ويريد أن يتزوج الرابعة، واآلخر ما تزوج بعد، أو كان اخلاطب األول 
على النصف يف االستقامة، وهو يرى يف نفسه كثرة استقامة فليس له أن يذهب وخيطبها ويبعدها عن ذاك الشخص 

نوا إليه، والغالب أن أهل املرأة ال يركنون إال بعد البحث، اللهم إال إن كنت تعلم من أمر اخلاطب ما ما داموا قد رك
ال يرتضيه هللا يف دينه أو دنياه، أما لو كان عنده ثالث أو اثنتان أو عشرون جارية وزوجتان، فليس لك شغل يف 

ريونك فلك أن تبني بقدر احلاجة يف ابهبا، وما عدا ذلك هذا، وأما أمر الدين يف األمور الظاهرة فإهنم إن جاءوا يستش
ال حق لك فيه، وما يدريك لعلها تسعد مع ذاك أكثر من سعادهتا معك! فال ينبغي لإلنسان أن يرى يف نفسه اخلري 

. وهللا أسأل على غريه، ويتقدم إىل خطبة املرأة نظرًا ألنه أحق بذلك، فإذا ركنوا إليه فال تتقدم بعده. وهللا تعاىل أعلم
أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأسأل هللا أن 
جيعلنا وإايكم من اإلخوة املتحابني يف هللا، العاملني بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، والسالم عليكم 

 .......ورمحة هللا تعاىل وبركاته
 
 

 [1احلديث السادس والثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 تفريج الكرب عن املؤمن وجزاؤه
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وسيد األولني واآلخرين سيدان 
ا بعد: فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أم

وسلم قال: )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر 



كان العبد يف يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا يف عون العبد ما  
عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا 
يتلون كتاب هللا، ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن 

رع به نسبه(رواه مسلم هبذا اللفظ. إن هذا احلديث املبارك الطويل يشتمل على عدة عنده، ومن بطأ به عمله مل يس
أمور، وكلها توجيه إىل اخلري، من تعاون بني املسلم وأخيه، وسلوك الطريق القومي، وطلب العلم وذكر هللا سبحانه 

رب الدنيا نفس هللا عنه كربة من  وتعاىل. ويبدأ احلديث هبذه اجلملة النبوية الكرمية: )من نفس عن مؤمن كربة من ك
كرب يوم القيامة(. و)نفََّس( على وزن )فعََّل( من النـََّفس، والنَفس هو الذي به قوام احلياة، وإذا منع النفس عن 
اإلنسان فقد حياته، وهكذا مجيع احليواانت البد هلا من التنفس، فإذا ما ضيق اخلناق على إنسان، وضيقت عليه 

من املوت، واشتدت كربته، إال إذا جاء إنسان وفك هذا اخلناق ونفَّس عنه، أي مسح للنَفس أن  جماري التنفس قرب
جيري. وما من كربة أشد على اإلنسان من أن خُينق خنقاً ومينع النفس حىت يوافيه أجله، وما من نعمة على اإلنسان 

ه وسلم يشبه كل كربة تقع أبي إنسان يضيق أعظم من أن يسمح له أن يتنفس نسيم احلياة. فهنا النيب صلى هللا علي
هبا صدراً ويضعف عندها ابلشخص الذي ُخنق وُضيق عليه اخلناق، وال يدري ماذا يفعل، فيأيت إنسان فاعل خري 
ينفس عنه تلك الكربة أايً كان نوعها، سواء أكانت يف بدنه، أم يف ماله، أم يف عياله، أم يف عرضه، أم يف أية مهمة 

اته. كاحلال يف إنسان مريض ضاق صدراً مبرضه، وجاء طبيب وأعطاه الدواء، ووافق فضاًل من هللا من مهام حي
وتعاّ، كان ضيق النفس فأصبح مسرتحياً، فلو أن شخصاً رأى آخر قد أخذه )الربو( حىت ضاق صدره، فجاء 

أصبح ال يستطيع أن يواجه الغرماء، وأعطاه ما ينفس عنه فقد نفس كربته. أو كان إنسان مديناً، وضاق ذرعاً بدينه، و 
فجاء إنسان وكلنم غرماءه ليمهلوه ويصربوا عليه، أو يضعوا من ديوهنم فإنه يكون قد نـَفََّس عنه، أو مجع له من أهل 
اخلري ودفع الدين عنه فإنه يكون قد نفس عنه كربة من كرب الدنيا. وكذلك لو ُسِجن يف أمر مادي، فذهب وشفع 

من سجنه فإنه يكون قد نفس عنه. وهكذا يف مجيع أموره، كما لو كان ولده سجيناً، أو مريضاً،  ومجع املال وخفف
أو كان مكروابً أبية حالة من احلاالت، فسعى يف رفع كربته أبية حال يكون قد نفس عن مؤمن كربة. وكل ما يشق 

عنه. وتقدمت اإلشارة إىل أن احلياة  على اإلنسان يف حياته فهو كربة، وكل من خيفف عنه تلك املشقة فهو منفِنس
معاوضة، وأن مطالب الناس فيها إما جلب النفع، وإما دفع الضر، فكل من جلب لك نفعاً كان لك فيه نظرة، 

وكانت لك به عالقة عاطفة ومودة بقدر ما جلب لك من نفع، وكذلك دفع الضر. وقد وصف القرآن الكرمي النيب 
صفني وزايدة، قال تعاىل: َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم صلى هللا عليه وسلم هبذين الو 

[، فكل ما فيه عنت على اإلنسان يشق عليه صلى هللا عليه وسلم أايً كان ذلك. ومن أمثلة ذلك: ما  128]التوبة:
راج ملا كلِنف خبمسني صالة، وقال له كليم هللا موسى عليه السالم: كان منه صلى هللا عليه وسلم يف ليلة اإلسراء واملع

هذا أمر كثري! بلوت بين إسرائيل قبلك أبقل من ذلك فلم يطيقوا، فارجع إىل ربك فسله التخفيف فرجع، ونفَّس عن 
لليلة األمة، فبعد أن كانت مخسني أصبحت مخساً. ويف رمضان صلى يف املسجد وصلى مجاعة بصالته، مث صلى ا

التالية فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما 
أصبح قال: )قد رأيت الذي صنعتم، ومل مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم(. وكذلك قوله 

ق على أميت(. )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء وقد أخر صالة العشاء )إنه لوقتها لوال أن أش
مع كل صالة(. ويقول صلى هللا عليه وسلم: )إين ألدخل الصالة أريد إطالتها فأمسع بكاء الصيب فأخفف؛ شفقة 

ن يسعى على أمه(. ، فاألم حني تكون يف الصالة وتسمع ولدها يبكي تكرب ألجله وتنشغل فنفََّس عنها. فكل إنسا



بشفاعة أو مبال أو أبية وسيلة من الوسائل ينفِنس عن املؤمن كربة، فاجلزاء من جنس العمل، ففي يوم القيامة ينفس 
هللا عنه كربة مقابل تلك، وكرب القيامة ليست مثل كرب الدنيا، فكرب الدنيا مهما كانت ستمضي، وآخرها املوت، 

فإننا  -وهي عندان يقني أكثر من يقيننا أبنفسنا-كما جاء يف النصوص   خبالف كرب القيامة. ولو تتبعنا حياة اآلخرة
سنجد أنه من أول خروج الروح يضيق اإلنسان، فإذا ما حشرجت الروح وبلغت احللقوم فكيف يكون حال اإلنسان  

عنه من كرب وحينئذ ينفِنس هللا عنه كربة. فإن خرجت الروح جاء إىل القرب وسئل، وكم من كربة هناك، فينفس هللا 
القرب. فإذا جاء احملشر يوم القيامة، وجاء املوقف، ومُجع الناس يلجمهم العرق، فمنهم من يصل العرق إىل قدميه، 
ومنهم من يصل إىل ركبتيه، ومنهم من يصل إىل صدره، ومنهم من يصل إىل فمه، وكل ذلك من كرابت يوم القيامة، 

يدري اإلنسان من أين أيتيه كتابه، فُيكرب عندها، ويفرج هللا عنه. فينفس هللا عنه. كذلك عند تطاير الصحف ال 
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه  وكذلك حينما يرد الناس على حوضه صلى هللا عليه وسلم ويذاد أقوام كما قال تعاىل:يـَْوَم تـَبـْ

اْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوأبَِمْيَاهِنِْم [. ويف ذلك اليوم يقول تعاىل: يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِننَي وَ 106]آل عمران:
: اْنُظُرواَن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا  -كما حكى هللا تعاىل عنهم-[. هناك يناديهم املنافقون فيقولون 12]احلديد:

نَـُهْم ِبُسورٍ  [، وأين كربة أشد من ذلك  وهكذا عند امليزان، وكل 13لَُه اَبٌب ]احلديد: َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ
مواقف القيامة كرب، ويفرج هللا سبحانه على عبده مقابل ما فرج عن أخيه يف الدنيا. وأيهما أحب إليك  أن تسعى 

فُيضيق عليك ! وإنك إن لتفرج كربة أخيك املسلم يف الدنيا مقابل تفريج كربة عنك يوم القيامة، أم أن تضيق عليه 
استشعرت ذلك فوهللا لتدفعن املال، ولتعملنَّ جاهداً بقدر استطاعتك، ما دام أن املسألة فيها معاوضة إىل هذا احلد، 
فكل إنسان خيشى كرب يوم القيامة. وانظر إىل عطاء املوىل سبحانه، وهذا ألنك حينما تسعى لتفرج كربة املؤمن فإن 

وإذا كان جار لك مسافراً، وأوالده يف بيتك أو يف بلدك، وأصاب أحدهم مكروه، وقضي عليه  هذا املؤمن عبد هللا.
ما قضي، فذهبت يف غيبة والده إىل املستشفى، وقمت ابلالزم وكأن والده موجودًا، وأهنيت املشكلة، فإذا جاء أبوه 

بد يف نطاق حمدود فرب العزة سبحانه فماذا سيفعل لك  وكيف يقدر لك هذا اجلميل  فإذا كان يف حق العبد مع الع
أكرم األكرمني وأرحم الرامحني. فكيف حالنا مع بعضنا  هل أنيت ابملشاكل على بعضنا، ونضيق  -وهلل املثل األعلى-

اخلناق، ونسعى يف اإليذاء، أو أننا ننفس عن كرب إخواننا  أعتقد أن الطريق السوي واضح، وصدق الرسول الكرمي 
سلم إذ يقول: )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة(. صلى هللا عليه و 

...... 
 
 

 فضل التيسري على املسلمني يف الدين
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة(. التيسري: الرخاء، والتعسري: 
نسان مع أخيه املؤمن فلييسر يف معاملته، فإذا جاء وطلب منك أمرًا يسرت عليه، سواء أكان الصعوبة، فإذا كان اإل

يف أمر دين أم أمر دنيا، يقول العلماء يف هذه: إن جاء إنسان واستعار منك شيئاً فتلفت تلك العارية، فقل: ال 
ع السداد، فال تعسِنر عليه وتكرب عليك، أنت يف سعة حىت يتيسر لك ردها. أو اقرتض منك وجاء األجل ومل يستط



أمره، بل يسِنر له وافسح له يف املدة، واجعل له من أمره فرجاً، فإن يسَّرت عليه وهو معسر ال يستطيع السداد فامسع 
ما قاله صلى هللا عليه وسلم: )من أنظر معسراً فله بكل يوم ِمْثله صدقة(، فإن تصدقت فلك ابلصدقة حسنة، وإن 

املعسر كان لك بكل يوم ِمْثله صدقة. وقد تتصدق على إنسان يف غىن، أو ليس يف شدة حاجة، أو أقرضت وأنظرت 
أن من عادته أن يسأل، فإن مل تعطه أنت أعطاه غريك، ولكن املقرتض ال أيتيك إال عند الشدة وعند احلاجة، وقد ال 

ليه هبذا الدين. ومن التيسري ما قاله جيد من يعطيه، فإذا حل األجل وأنظرته كان لك يف كل يوم كأنك تصدقت ع
العلماء: لو أن إنساانً جاء واستفىت طالب علم، وعنده يف فقه املسألة طريقان: طريق وعر شديد صعب، وطريق هني 
ميسر، فأيهما األوىل: أن يسلك به طريق الصعوبة والعسر، أم يسلك به طريق السهولة واليسر  قالوا: األوىل أن 

يسر ال طريق العسر، مادام موافقاً لكتاب هللا وسنة رسوله. حيكى أن ملكاً ابألندلس يف ذات مرة يسلك به طريق ال
يف رمضان واقع أهله، فأحضر املفيت وسأله: ما كفارة الوطء يف هنار رمضان  قال: صوم شهرين متتابعني. فلما 

ول له: العتق والعبيد عنده بكثرة، فيتساهل اجتمع به العلماء قالوا له: ملاذا مل تذكر له العتق  قال: خشيت أن أق
ويعتق ويواقع أهله، فجئته بصيام شهرين ألنه يعجز عن ذلك. فمع من احلق  هل مع هذا الذي سلك طريق 

الصعوبة، أم مع الثاين الذي معه النص، وهو أن الرسول صلى هللا عليه وسلم جاءه أعرايب يضرب صدره، وينتف 
لى امرأيت وأان صائم. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )هل جتد رقبة تعتقها  شعره، ويقول: هلكت وقعت ع

يعين -قال: ال وهللا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني  قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إال من الصيام. 
 ما عندان شيء. مث قال: فهل جتد إطعام ستني مسكيناً  قال: وهللا -عجزت عن شهر رمضان، فهل صوم شهرين 

ُأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق من متر فقال: أين السائل  فقال: أان. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: 
أهل بيت أفقر من أهل بييت. فضحك النيب صلى  -يريد احلرتني-أعلى أفقر مين اي رسول هللا  فوهللا ما بني البتيها 

اجذه، مث قال: أطعمه أهلك(. فأي يسر بعد هذا، وقد جاء يف سياق احلديث أنه ملا وقع هللا عليه وسلم حىت بدت نو 
منه هذا الشيء ذهب إىل مجاعته فقال: قوموا معي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي أجد عنده حالً هلذه 

 عليه وسلم ورجع إىل بيته املشكلة. قالو: اذهب وحدك، خنشى أن ينزل علينا عذاب. فلما جاء إىل النيب صلى هللا
بوعاء فيه متر، جاءهم، فقال: جئتكم فلم أجد عندكم إال الشدة والقسوة، وأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فوجدت عنده الرمحة. فطالب العلم ليس صاحب سلطة وعصا وقسوة يهلك العباد، فإذا وجدت طريقاً ميسرًا يتفق 
كه، فهذا الواجب عليك. مث إن هذا املفيت الذي أفىت امللك ابألندلس قال له مع كتاب هللا وسنة رسوله فاسل

العلماء: أخطأت يف ذلك؛ ألن الشرع حكيم والرسول صلى هللا عليه وسلم بدأ ابلعتق أوالً، مث انتقل من العتق إىل 
فلن ينفع الناس بصيامه  الصوم، ومن الصوم إىل اإلطعام، أال ترى أن امللك لو صام عشرين شهراً بداًل عن شهرين

شيئاً، بل ميكن أن يعجز عن أداء مهمة ملكه، ولكن إذا أعتق رقبة واحدة أال تتحرر تلك الرقبة، وكل من أييت من 
: النفع املتعدي أم النفع القاصر  املتعدي -كما يقول األصوليون-نسلها يكون حمررًا إىل يوم القيامة ! فأيهما أوىل 

ن َتجرًا ممن كان قبلنا كان يوصي عامله: خذ ما تيسر واترك ما تعسر، وجتاوز لعل هللا يتجاوز بال شك. ويف احلديث أ
عنا. فقال هللا سبحانه وتعاىل: )قد جتاوزت عنك(. إذًا: فاملوىل سبحانه وتعاىل يعامل اإلنسان مبثل معاملته خللقه، 

أم املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها: ): ما خري وهلذا ينبغي على اإلنسان أن يرفق ابلناس يف كل حال، ويف حديث 
النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها(، وملاذا جتد طريقاً سهاًل معبدًا فترتكه وتذهب إىل الوعر يف 

تعسرا، وبشرا قمم اجلبال  وملا بعث صلى هللا عليه وسلم معاذاً وأاب موسى األشعري إىل اليمن قال هلما: )يسرا وال 
وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا(. وإذا نظران يف العبادات فاألمر كذلك، فقد جاء أن رجاًل جاء إىل النيب صلى هللا عليه 



وسلم وأسلم ورجع إىل أهله، وبعد سنة جاء وسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسلم فرد عليه رسول هللا 
أنه مل حيتف به، فقال: أمل تعرفين اي رسول هللا  قال: )من أنت  قال: أان الذي جئتك صلى هللا عليه وسلم سالمه، وك

العام املاضي يف كذا وكذا. قال: فإنك أتيتين وجسمك ولونك وهيئتك حسنة، فما بلغ بك ما أرى  قال: مذ 
: فصم ثالثة أايم من فارقتك ما أفطرت يوماً. قال: صم يوماً من الشهر. فقال: زدين قال: فصم يومني. حىت قال

الشهر(. وعبد هللا بن عمرو بن العاص كان يقوم ابلقرآن كاماًل يف الليلة، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
فقال: )أتقرؤه يف ليلة  قال: نعم. قال: اقرأه يف عشرين. قال: دعين استمتع بقويت. قال: اقرأه يف مخس عشرة، إىل 

ند أمحد رمحه هللا، وبعضهم يقول: نزل معه إىل ثالثة ليال. وذكر اآلخرون أنه كان يصوم وال سبع لياٍل( وهذا يف مس
يفطر، فخريه النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما كرُب قال: )اي ليتين قبلت رخصة رسول هللا صلى هللا عليه(. فحينما 

أنت تريد أن أتيت إىل مكة متشي على قدميك يسلك اإلنسان طريق اليسر يستطيع أن يواصل إىل ما شاء هللا. مثاًل: 
على افرتاض أنه ليس هناك سيارة وال طائرة، ومشيت على سعة، فحينما تتعب من املشي جتلس يف ظل شجرة مث 

تواصل السري، وإذا جاءك النوم منت، فإنك لو أردت أن تتجاوز البحر إىل السودان وأفريقيا واملغرب إىل ما شاء هللا 
أن تواصل، وعقاًل ميكن ذلك. لكن إذا ذهبت جرايً إىل أقصى ما تستطيع من اجلري، أتستطيع أن فإنك تستطيع 

كما -تصل إىل منطقة قريبة  وهكذا إذا أخذ اإلنسان طريق اليسر فإنه يستطيع أن يواصل إىل ما شاء هللا. وهلذا 
فإن هللا ال ميل حىت متلوا(، وقال صلى  الدين يسر، بل جاء احلديث: )عليكم من األعمال ما تطيقون؛ -يقول العوام

هللا عليه وسلم: ... )ولن يشادن هذا الدين أحد إال غلبه(، فتعمل بقدر استطاعتك، وملا دخل صلى هللا عليه وسلم 
فرأى حباًل معلقاً يف السقف سأل: ملن هذا ! فقيل: لـزينب، إذا غلبها النوم أمسكت ابحلبل. فقال: )..ليصل 

فإذا فرت فليقعد(. وقال صلى هللا عليه وسلم: )إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلريقد حىت يذهب أحدكم نشاطه، 
نومه؛ إن أحدكم لعله أن يذهب يستغفر هللا فيسب نفسه(. وقال: )إن املنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقى(. فمبدأ 

[. فسمة 6-5ِر ُيْسًرا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ]الشرح:اإلسالم التيسري، وهللا سبحانه وتعاىل قال: فَِإنَّ َمَع اْلُعسْ 
اإلسالم التيسري، وليست التعسري، فمن يسر على مسلم يف أي شيء من أمور الدنيا كاملعامالت أو يف أمور الدين  

رسول هللا  كالعبادات، أو يف أي شيء ما دام يف نطاق احلق ومل خيرج عنه يسر هللا تعاىل عليه. ويكفي يف هذا أن
 صلى هللا عليه وسلم سيد اخللق وأقدرهم على طاعة هللا ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها. ......

 
 

 فضيلة سرت املسلم
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )ومن سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة(. بعض العلماء يقف وقفة تنبيه عند 
نفس عن مؤمن( مث: )من يسر على معسر(، وهناك قال: )من سرت مسلماً(. ففي  األلفاظ، فاحلديث يف أوله )من

تنفيس الكرب جاء ابملؤمن، وسرت العورة جاء فيه ابملسلم، مع أن يف بعض ألفاظ احلديث أيضاً ذكر املؤمن، كما يف: 
مال القلب خفي. فأركان )الرحلة يف طلب العلم(. يقول العلماء: الكربة قد تكون ظاهرة أو خفية، واإلميان من أع

اإلميان كلها اعتقادية، أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، وكلها خفية، لكن اإلسالم صالة 



وصيام وزكاة وحج، وكلها أمور ظاهرة. فكذلك سرت العورة، فأكثر ما تكون تكون ظاهرة، وأما يف أي شيء يكون 
العورة الشرعية احلسية اليت تبطل الصالة ابنكشافها. فإذا وجدته فقريًا ما عنده ثوب  سرت العورة، فبعضهم يقول: يف

أعطيته ثوابً وسرتته، أو وجدت إنساانً بلغ ويريد الزواج، وخيشى على نفسه العنت، ويريد أن يسرت عورته ساعدته 
ساً. ولكن معىن احلديث أعم؛ ألن على الزواج، فهذه عورة أيضاً تتصل ابلعورة األوىل، وساعدت على سرت عورته ح

النيب صلى هللا عليه وسلم حينما جيء بـماعز قال لـخالد : )هال سرتته بردائك بدل أن أتتيين به(. فالسرت على 
املسلم يف عورته يف كل ما خيشى أن يفتضح فيه، ولذا قال صلى هللا عليه وسلم: )أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم(، فإذا 

ستقيماً وزلت به قدمه يف أية ردية كانت، فقال ابللسان وأخطأ يف غيبة إنسان، أو يد امتدت إىل ما كان إنسان م
شيء مما ال يليق، أو زلت به قدمه إىل حد من حدود هللا ومل يرفع إىل ويل األمر فإنك تسرته. جاء رجل إىل ابن 

الن يشرب اخلمرة. قال: ارجع، هل مسعود وقال أان ذاهب إىل الشرط أستدعيهم، قال: ملاذا  قال: جاران ف
نصحته  قال: ال. قال: اذهب إليه فانصحه أواًل. والذي يهمنا أن سرت العورة يكون للعورة اإلنسانية البشرية، 

ويكون ملعىن أعم من ذلك، سواٌء أكان يف النكاح وسرت اإلنسان أم يف ارتكاب خطيئة. ولـأيب أيوب األنصاري رضي 
هبا هذا احلديث، فإنه رضي هللا عنه مسع أن احلديث يف مدينة الفسطاط مبصر، فشد رحاله راحالً هللا عنه قصة يذكران 

يف طلب هذا احلديث إىل مصر، فلما قدم الفسطاط أمر من يستأذن له على األمري، وقال: فالن عندك  قال: مرحباً 
دلين على منزله. فذهب معه من يدله أاب أيوب األنصاري، ما حاجتك  قال: يل حاجة عند فالن، فابعث معي من ي

على منزله، فقال: قل له: أبو أيوب يف الباب، فأخربه، فجاء الرجل وقال: ما جاء بك اي أاب أيوب إىل مصر  انزل. 
قال: ال. مسعت حديثاً مل يبَق أحد مسعه إال أان وأنت فجئت أتوثق منه، مسعنا حديثاً يف سرت عورة املسلم. قال: نعم. 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من سرت عورة مسلم يف الدنيا سرت هللا عورته يف الدنيا واآلخرة(، فلوى مسعت رسو 
عنان بعريه وقفل راجعاً، فقال له: انزل. قال: ال. وهنا نعلم أن العلماء رضي هللا تعاىل عنهم وأصحاب رسول هللا 

ي شيء إال لطلب العلم، وإذا حصل طلبته عاد حاالً. ويف وأهل احلديث ما كانوا يرحلون لزينة وال لزخرف، وال أل
هذه القصة يقولون: ما أدركت جائزة األمري أاب أيوب إال بعد أن وصل العريش، فاألمري أرسل جبائزة وهدية إىل أيب 

هناك أيوب صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فصاحب اهلدية أسرع وراءه فما أدركه إال يف العريش، وما كان 
قناة السويس؛ إذ كانت الصحراء متصلة عائد إىل املدينة. ومن املناسبة التنبيه إىل ما يتخصص فيه طالب العلم 

ويتفرغ لعلمه الذي جاء إليه أو ملهمته يف مادته اليت ابتعث من أجلها. يقولون يف ترمجة ابن القاسم صاحب مالك ملا 
م فهرع الناس كلهم ينظرون إىل الفيل، وبقي ابن القاسم عند مالك ، فقال جاء إىل املدينة: جاء الفيل يف يوم من األاي

له: مل مل تقم تنظر إىل الفيل وليس أبرض قومك  قال: إمنا جئت أطلب العلم من مالك ، ومل آت ألرى الفيل. فهذا 
وطبيعة اجلزيرة وطبيعة  جاء لطلب العلم، وما أغراه شيٌء من الغرائب. وكذلك أبو أيوب ، وحنن نعلم طبيعة الصحراء

املدينة، ونعرف طبيعة مصر بنيلها وأبشجارها وهبواءها وبكل ما فيها، فلم يغره شيٌء من ذلك كله ليجلس أو 
يسرتيح من السفر يوماً أو يومني، بل جاء يف طلب علم وحصنله ورجع. فرحل أبو أيوب من أجل هذا احلديث من 

ن يتثبت يف هذا احلديث. يقول العلماء: السرت على املسلم ما مل يفضح املدينة إىل فسطاط عمرو مبصر من أجل أ
نفسه هو، مبعىن أن جياهر وال يبايل. فهذا الشخص الذي ال يبايل بشعور الناس وال إبحساسهم قد هتك سرت نفسه، 

ة يف البشر أما الشخص الذي يسترته والذي يستحيي، والذي يقع منه اخلطأ على غري قصد فهو الذي يسرته والعصم
للرسل فقط. فليس يف البشر معصوم إال الرسل، فال ينبغي إلنسان أن يبادر حااًل، وال ينبغي إلنسان أن يتتبع 

عورات املسلمني، ويف بعض اآلاثر: )من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو يف 



شف أمره! فهذا ال ينبغي. وإذا جئنا من انحية املروءة واإلنسانية فإن جوف رحله(، فدل أن تسرته تتبعه حىت تك
الوقوع يف زلة مرض وخطأ، فإذا وجدت إنساانً مريضاً أتزيده مرضاً على مرضه، أم حتاول أن تداويه ليتشفى من هذا 

ة، أأتيت وهتيل عليه املرض ! وإذا كنت متشي يف الطريق وفيه حفره، ووجدت إنساانً يف غفلة منه سقط يف تلك احلفر 
الرتاب، أم تقول: ال أبس عليك. ومتد يدك إليه، وتنبهه إىل أن حيذر يف املرة القادمة، فأيهما ينبغي لإلنسان وتقتضيه 

مروءته  فهذه الفقرة من هذا احلديث لو وقف عندها إنسان وكررها مرارًا فإهنا تنفعه، فليحذر املسلم أن يتتبع 
على شيٍء قدرًا ال ينبغي أن يشيعه، وال ينبغي أن يفضح إنساانً وهو قادر على أن يسرته، عورات الناس، وإذا وقف 

ولو شفع يف أمره قبل أن يصل إىل السلطان فال مانع، ولكن إذا وصل إىل احلاكم فهناك ال شفعة، وال تدخل ألحد. 
هللا رب العزة مالك امللك بيده ملكوت  قال صلى هللا عليه وسلم: )وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(.

السموات واألرض يكون يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيه. وما سعة عونك أنت، وأنت حتتاج إىل من يعينك، 
مادمت يف عون عبد من عباد هللا يكون هللا يف عونك. فإنسان له عدة أوالد، فقدم إنسان  -تفضاًل من هللا-ولكن 

الده، فهو ابجلبلة يشفق عليه، أو يكرمه، أو حيفظ له مجيله، ورب العزة سبحانه الذي بيده ملكوت  معروفاً ألحد أو 
كل شيء وإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ يكون يف عونك مقابل أن تكون يف عون أخيك. فتنفيس الكربة عن 

سر عمل يف عونه، فكأن هذه اجلملة املكروب عمل يف عونه، وسرت عورة إنسان عمل يف عونه، والتيسري على مع
تذييل على كل ما تقدم، فما دمت يف عون أخيك يف كشف كربته، أو سرت عورته، أو تيسري أمره فاملوىل سبحانه يف 
عونك، وهل أتريد أن تتخلى عن عون هللا  فهو طريق ُيسِنر لك وفُِتح أمامك لتستجلب عون هللا، ويف احلديث: .. 

لم تعدين! قال: اي رب! كيف أعودك وأنت رب العاملني ! قال: أما علمت أن عبدي فالانً )اي ابن آدم! مرضت ف
مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده !(. والنصوص يف هذا كثرية يبني سبحانه وتعاىل فيها أن من 

ا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا حيسن إىل عبد من عباد هللا كأنه أسدى اجلميل إىل هلل كما قال تعاىل: َمْن ذَ 
[، وهللا يف غىن، وهللا هو الذي أعطاك، لكن عليك أن تعطي عبده حىت ال يعاتبك: مرض عبدي جاع 245]البقرة:

عبدي عري عبدي، كما يف احلديث: .. )اي ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمين! قال: اي رب! وكيف أطعمك وأنت 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه  أما علمت أنك لو أطعمته لوجدتين ذلك رب العاملني ! قال: 

عندي (، أي: أكافئك وأجازيك. فالذي يفعل اخلري مع عباد هللا متعامل مع هللا، كما قال تعاىل: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض 
لوعد الصادق: )وهللا يف عون العبد(، أتيت آحاد اجلزئيات، فمن [. وهبذا ا245اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلُه ]البقرة:

اقرتض وهو ينوي السداد فاهلل يف عونه حىت يسدد، من تزوج بنية العفاف فاهلل يف عونه. وكانت أم املؤمنني ميمونة 
هللا  تقرتض. وهي يف غىن عن القرض، فقيل: كيف تستدينني وليس عندك وفاء  قالت: إين مسعت رسول هللا صلى

عليه وسلم يقول: )من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه هللا عز وجل(. فقوله: : )وهللا يف عون العبد(، فيه مقابلة 
عجيبة؛ فرب العزة سبحانه يكون يف عونك مقابل أنك يف عون أخيك، مثل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، 

ليه عشراً(، فاللهم صل وسلم وابرك عليه. فهل هناك أمسى وأكمل ففي احلديث: : )من صلى علي مرة صلى هللا ع
وأطيب من هذه التوجيهات النبوية الكرمية، فبعد هذا التوجيه ينبغي أن يكون بعضنا عوانً لبعض، كما قال تعاىل: 

ويضايقه.. وصدق صلى هللا [، وال يكن بعضنا على العكس لآلخر يكيد له 2َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِن َوالتـَّْقَوى ]املائدة:
عليه وسلم يف قوله: : )وهللا يف عون العبد(، حىت قالوا: إن كلمة العبد أعم من مؤمن ومسلم، فلو جاءك ذمي أو 
معاهد أو مشرك، وطلب منك العون على أمر دنيوي وعاونته فإن هللا يعينك. أمل يقل رسول هللا صلى هللا عليه 

إذا كان األجر يف احليوان فكيف ببين اإلنسان ! ملا سقت املرأة البغي الكلب لشدة وسلم: )يف كل كبد رطبة أجر(  ف



عطشه رمحها هللا. واملرأة ملا حبست اهلرة فلم تطعمها ومل ترتكها عذهبا هللا يف النار. إذاً: فاإلنسان كيفما كان مشركاً 
 عنه مر يف املدينة فإذا برجل......أو كافرًا أعنه يف أمر الدنيا. وأمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل 

 
 

 العلم وفضله
 
...... 
 

 فضل العلم والعلماء
 
 
 

أييت ختاماً لذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: .. )ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل 
( الطريق: فعيل من الطَّْرق. اجلنة..(، ما معىن سلك  السلك: هو اخليط الصغري تسلكه يف عني اإلبرة. )طريقاً 

والطَّْرق: الدق. فالطريق تطرقه بقدميك. فقال: . )من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهنل هللا له به طريقاً إىل اجلنة(. 
فإذا جئنا إىل جانب من العرض النبوي الكرمي نقول: تلك األبواب املتقدمة ال يستطيع إنسان أن يلجها كلها إال عن 

م. وإن جئنا من جانب آخر قلنا: كلها طرق خري مفتحة، ولكن طلب العلم خري من ذلك كله؛ ألن طلب طريق العل
العلم أوسع أفقاً، ويستطيع طالب العلم أن ينتفع وينفع أكثر من أولئك مجيعاً، ولذا جاء احلث على طلب العلم، 

يف يف ذلك، وأحسن ما ألف يف هذا لـابن عبد وهذا ابب واسع جدًا، أوسع من تلك األبواب املتقدمة. وأُلِنفت التآل
الرب : )جامع العلم وفضله(، وما من كتاب إال وفيه بيان فضل العلم. وأعلى قمة لشرف طلب العلم والعلماء هذا 

قَائًِما اِبْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز السياق الكرمي، وهو قوله تعاىل: َشِهَد اَّللَُّ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم 
[. فمن الذي شهد  هللا الذي شهد أنه ال إله إال هو، فالشاهد هللا، واملشهود عليه )أنه ال 18احْلَِكيُم ]آل عمران:

العلم أهنم اثلث ثالثة يف إله إال هو(. َواْلَمالِئَكُة عطف على شهادة هللا، والثالث ُأْوُلوا اْلِعْلِم فيكفي شرفاً ألهل 
الشهادة على أعظم شيًء يف الوجود، وهو وحدانية املوىل سبحانه؛ ألن غري أهل العلم ال يعرفون ذلك، فال يعلمون 

هل [. ف9وال يشهدون. وأييت قوله تعاىل من ابب املقارنة: ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ]الزمر:
تستوي الظلمات والنور، أو الظل واحلرور  فشرف العلم وطلبه ابب واسع جدًا ال يستطيع إنسان أن يوفيه يف 

حديث أو حديثني. ولكن أنيت بدعابة علمية، أو ببيان لطالب العلم يف آاثر تفضيل العلم، وهو أن هللا سبحانه وتعاىل 
 سبحانه وتعاىل حينما أخرب املالئكة أنه يستخلف آدم، قال كرنم كل فرد عامل يف جنسه على عموم اجلنس. فاملوىل

َماَء َوحَنُْن 30تعاىل: ِإيننِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة ]البقرة: [، فاملالئكة قالت: َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِن
ُم َما ال تـَْعَلُموَن..  فلم يقل: أقدر. ومل يقل: قادر. وقال: أصنع ما أشاء بل ُنَسبِنُح حبَْمِدَك َونـَُقدِنُس َلَك قَاَل ِإيننِ َأْعلَ 

[، فاحتج عليهم ابلعلم. وبعد ذلك قال تعاىل: َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء  30قال: . قَاَل ِإيننِ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن ]البقرة:
اَل أَنِْبُئوين أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي * قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ُكلََّها مثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـَقَ 

َبَأُهْم أبَِمْسَائِِهْم قَا ُهْم أبَِمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـْ  َأُقْل َلُكْم ِإيننِ َأْعَلُم َغْيَب السََّمَواِت َل َأملَْ ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احْلَِكيُم * قَاَل اَي آَدُم أَْنِبئـْ



[ فالقضية كلها ماشية يف فلك العلم. وبعد هذا كله أمر 33-31َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ]البقرة:
املخلوق اجلديد الذي كانوا يرونه  هللا سبحانه وتعاىل املالئكة أن تسجد آلدم، فاهلل سبحانه أراد أن يبني شرف آدم

من طني وصلصال وفخار، ولكن املوىل نفخ فيه من روحه. فبم ظهر فضل وشرف آدم على غريه، أو مب استحق أن 
 حتييه املالئكة، أو يؤمر املالئكة أن تسجد إليه  ابلعلم. مث نزل آدم إىل الدنيا فقال هللا تعاىل له: فَِإمَّا أيَْتِيَـنَُّكْم ِمينِن 

[. وقال تعاىل: فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبنِِه َكِلَماٍت 38ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن.. ]البقرة:
[. فسلك طريق اهلدى وطريق العلم. مث أنيت إىل نيب هللا سليمان وما أعطاه هللا من امللك، 37فـََتاَب َعَلْيِه ]البقرة:

د كان حتت يده من اجلنود من اجلن واإلنس والطري ما مل يؤته أحد، فيأيت يف موقف من املواقف ويستعرض هذه فق
بَـ  َر فـََقاَل َما يلَ ال َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي * أَلَُعذِن نَُّه َعَذااًب َشِديًدا َأْو فقال ملا حكى هللا عنه: َوتـََفقََّد الطَّيـْ

َر بَِعيٍد ]النمل:أَلَ  [، فحااًل جاء، فلم يعتذر عن غيابه، ومل يسأل 22-20ْذحَبَنَُّه َأْو لََيْأتَِييِن ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي * َفَمَكَث َغيـْ
صاحب علم دنيوي جغرايف وحده قدراً  -كان يقول والدان الشيخ األمني رمحة هللا علينا وعليه-ماذا قال عين  وكما 
ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَـَبٍإ يَِقنٍي ]النمل:أييت ويتطاول به  [. فذاك اهلدهد 22على نيب هللا فـََقاَل َأَحطُت مبَا مَلْ حتُِْط ِبِه َوِجئـْ

الصغري أييت ويقول لنيب هللا سليمان: )َأَحطُت مبَا مَلْ حتُِْط( ، فما قال: علمت ما مل تعلم. بل قال: )َأَحطُت( من 
[، أي: 27ليه ابلعذاب أو الذبح، لكنه جاء بسلطان العلم. قَاَل َسَننُظُر ]النمل:اإلحاطة، بعد أن كان احلكم ع

[، فقدنم الصدق كأنه توجس من 27أؤجل احلكم حىت نتأمل، ونرتوى َسَننُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي ]النمل:
سليمان إال وعنده بعض الشيء، فقال له:  أنه غري صادق، وال يتأتى للهدهد أن يتطاول على ملك وعلى نيب هللا

[، فكان حمكومنا عليه ابإلعدام، وإذا ابحلكم يوقف تنفيذه ويصبح سفريًا مفوضاً، 28اْذَهب ِبِكَتايب َهَذا ]النمل:
اورات جاءت، [، وكانت السفارة موفقة، فبعد املفاوضة واملراسالت واملش28اْذَهب ِبِكَتايب َهَذا فَأَْلِقِه ِإلَْيِهْم ]النمل:

ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَـَبٍإ  -كما حكى هللا تعاىل عنه-وأسلمت هلل رب العاملني. فهذا اهلدهد ذهب وأتى وقص عليه قائالً  ِجئـْ
َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن ا يَِقنٍي * ِإيننِ َوَجدتُّ اْمَرَأًة مَتِْلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِن َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم * َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمهَ 

[، فاهلدهد مييز بني السجود هلل وحده، وبني السجود للشمس والقمر من دون هللا، مث قال: َأالَّ 24-22اَّللَِّ ]النمل:
[، واملفسرون يقولون: 25وَن ]النمل:َيْسُجُدوا َّلِلَِّ الَِّذي خُيْرُِج اخْلَْبَء يف السََّمَواِت َواأَلْرِض َويـَْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما تـُْعِلنُ 

هذا من كالم اهلدهد اعرتض عليهم أهنم ال يسجدون هلل سبحانه، ويسجدون للشمس والقمر. فاهلدهد يدرك، 
وبفضل العلم اجلغرايف الذي اكتسبه سِلم من القتل ومن التعذيب، وأصبح سفريًا مفوضاً بني سليمان وبلقيس . ويف 

 عاىل: َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِنَباُت * َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََوارِِح ُمَكلِنِبنيَ أول سورة املائدة يقول ت
تزجره ينزجر [. فالكلب إذا علمته الصيد فعند أن 4-3تـَُعلِنُمونـَُهنَّ ممَّا َعلََّمُكُم اَّللَُّ َفُكُلوا ممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم ]املائدة:

إذا أمسك عليك أكلت مما صاد لك، واألسد وهو سلطان الوحوش ال جيوز أكل ما ترك من  -أي: يسمع األوامر-
[، وكلها حمرمة معطوفة على امليتة، فإذا أكل 3فريسة؛ لقوله تعاىل: َواْلُمتَـَردِنيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ]املائدة:

ومل ندرك الصيد ونذكه فهو ميتة، وأما ما صاده الكلب املعلم فيجوز لنا أن أنكل،  -لوحوشوهو سلطان ا-السبع 
: العلم. فما سلك إنسان طريقاً يلتمس فيه علماً إال سهل هللا له طريقاً إىل -مع فوارق اجلنسني-والفرق بينهما 

وأبو الدرداء كان يف البصرة، فجاءه  اجلنة. وهذا احلديث يشعر ابلرحلة يف طلب العلم، وقد ألفت يف ذلك الكتب.
شخص وسلم عليه، فقال: ما الذي جاء بك  قال: جئت حلديث عندك. قال: آهلل! ما جاءت بك حاجة وال جتارة  

، ما جاء يب إال حرصي على أن أمسع حديثاً عندك. قال: أبشر مسعت رسول هللا صلى هللا عليه -وهللا-قال: ال 
يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة(. وحنن نعلم أن املوىل سبحانه جعل  وسلم يقول: )من سلك طريقاً 



ُكلِن ِفْرَقٍة   سلوك طريق لطلب العلم قرين اجلهاد يف سبيل هللا، قال تعاىل:َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمنْ 
ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهو  يِن َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن ]التوبة:ِمنـْ [، فطائفة تذهب تقاتل، 122ا يف الدِن

وطائفة تذهب تتفقه يف الدين لرتجع وتنذر قومها مبا عملت. إذًا فالنفر يف طلب العلم كالنفر يف اجلهاد سواًء، وجاء 
 عليه وسلم: )من أتى إىل مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا يف سبيل احلديث الصحيح عنه صلى هللا

هللا(. وسلوك الطريق حيصل أبية وسيلة كانت، وسواء أكان سلوك الطريق للرحلة والسفر، أم كان سلوك الطريق إىل 
 األستاذ أو املدرسة أو اجلامعة.

 
 

 
 العلم علمان: غاية ووسيلة

 
 
 

علم كتاب هللا وسنة رسوله، وما يساعد عليه، وأمور الدنيا خاضعة لذلك، أي: من سلك طريقاً لعلم والعلم هنا هو 
اهلندسة ليبين لنا بيوَتً تؤينا، أو سلك طريق علم الزراعة لينبت لنا طعاماً يقيتنا، أو سلك طريق الدفاع والسالح 

ة املسلمني، كما قال تعاىل: َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم لينتج سالحاً يقينا العدو، أو أي جمال سلكه هلل ولرسوله وألم
[ ما دام يبتغي بذلك وجه هللا. ولكن العلماء ينبهون على أن املراد يف هذا الذي عليه احلث هو علم 60]األنفال:

قسمني: قسم  الكتاب والسنة، وما يساعد على فهمه، والعلماء احلاضرون، أو علماء املناهج يقسمون املواد إىل
أساسي، وقسم تكميلي، أو قسم غاية، وقسم وسيلة، فمثالً تفسري القرآن ومعرفة معاين كتاب هللا غاية، ولكن ال 
ميكن أن تفهم كتاب هللا إال مبعرفة اللغة العربية اليت أنزل هبا، فالبد أن تعرف الفاعل من املفعول، والبد أن تعرف 

تعرف املبتدأ من اخلرب، والبد أن تعرف احلال من الصفة، وتعرف كل ما يتعلق بعلم املسند من املسند إليه، والبد أن 
العربية، وتعرف من شواهد العرب يف أشعارها وأقواهلا ما يفسر لك كلمات القرآن اليت هبا أنزل هذا الكتاب وذاك 

ع عن شبه العقيدة على من يُدخل احلديث، حىت علم املنطق املتأخر، وليس املتقدم الذي فيه الفلسفة، إذا كان للدفا 
على الناس الشبه فيها، وعلم احلساب من أجل أن تعرف الفرائض وتقسم الرتكات، فإذا مل تعرف احلساب واجلمع 

والضرب والطرح والقسمة ال تستطيع أن تقسم الفرائض وال تعرفها. فكل علم كان وسيلة لغاية فهو شريف، 
يتم الواجب إال به فهو واجب. ومن هنا ينبه العلماء على ضرورة معرفة أصول فالوسيلة أتخذ حكم الغاية، وما ال 

الفقه لكل من يشتغل ابلكتاب والسنة، وكان دائماً والدان الشيخ األمني رمحة هللا تعاىل علينا وعليه يقول: جهلة 
لواقعة حدثت ليس فيها  األصول عوام العلماء. فال يستطيع أن يتفقه يف حديث، وال يف آية، وال أن يستنتج حكماً 

نص إال إذا كان عاملاً يف األصول يرجع للقواعد، ويستطيع أن يدخل النازلة حتت قاعدة من القواعد العامة. وقوله: 
)من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً(، يدخل فيه أي طريق طوياًل أو قصريًا، ويف احلكمة اليت على لسان الناس: اطلبوا 

ويف احلديث: )طلب العلم فريضة على كل مسلم(، أي فيما يتعلق ابألمور الشخصية، وحق هللا العلم ولو يف الصني. 
فريضة على كل مسلم فيما  -كما أشران-على العباد. ويهمنا التنويه على بعض املسائل لنعلم مجيعاً أن طلب العلم 

ة، وما يتطلبه من مكمالت أو من يتعلق حبق هللا عليه، وفرض كفائي فيما عدا ذلك من عموم علم الكتاب والسن



أسباب توصل إىل الغاايت. فمن األسباب اليت توصل إىل الغاايت يف علم كتاب هللا علم العربية اليت هبا يفهم كتاب 
فيما يتعلق بداللة العموم واخلصوص، واملطلق واملقيد، ومعرفة الناسخ واملنسوخ،  -كما قالوا-هللا، وعلم األصول 
نة النيب صلى هللا عليه وسلم كذلك ما يتعلق بطرق معرفة صحة احلديث ومصطلح احلديث عند وغري ذلك. ويف س

العلماء، ومعىن )مصطلح(: أي: ما اصطلح عليه العلماء يف أمساء األحاديث ابعتبار املنت أو السند، كتسميتهم 
غري ذلك. وكل ذلك حق وواجب على  احلديث مرفوعاً، أو موقوفاً، أو متصاًل، أو منقطعاً، أو معاًل، أو شاذًا، أو

 طلبة العلم.
 
 
 

 [2احلديث السادس والثالثون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 فضل العلم يف احلياة وبعد املمات
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، 
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: فعلى كل أمة أن توفر طلبة للعلم ينقطعون  سيدان ونبينا حممد

لذلك أداًء للواجب على األمة، ومن نفع العلم لصاحبه ما جاء يف احلديث الصحيح: )إذا مات ابن آدم انقطع 
علم الذي ينتفع به ما حصل به النفع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له(، وال

ولو مسألة، كما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )الدال على اخلري كفاعله(، وكقوله: )ألن يهدي هللا بك 
رجاًل واحدًا خري لك من أن يكون لك محر النعم(. وسبب ورود حديث: )الدال على اخلري كفاعله( أنه صلى هللا 

يطلبه أن يعينه ويساعده، فدله على آخر، فلما ذهب إليه فساعده قال صلى هللا عليه وسلم: عليه وسلم جاءه رجل 
)الدال على اخلري كفاعله(. ومن هنا أمجع العلماء على أنه ما من مسلم يف اإلسالم إىل يوم القيامة يكتب له يف 

ه الدال عليها، وهكذا طالب العلم، صحيفة حسناته حسنة إال وللرسول صلى هللا عليه وسلم مثلها يف صحيفته؛ ألن
وما دل عاملٌ جاهاًل على مسألة له فيها أجر إال وكان هلذا العامل مثل أجر العامل، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )من 

سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل قيام الساعة من غري أن ينقص من أجورهم شيء(. 
ترمجة عروة بن الزبري أنه اجتمع هو ومصعب وعبد هللا وكلهم أبناء حواري رسول هللا الزبري بن ويذكر الذهيب يف 

العوام، ومعهم عبد هللا بن عمر ، فاجتمعوا يف احلجر يف ظل الكعبة، فقالوا فيما بينهم: متنوا، فقال عبد هللا: أمتىن 
بري : أمتىن أن أيخذ الناس العلم عين، ومتىن ابن عمر اخلالفة، وقال مصعب : أمتىن إمارة العراق، وقال عروة بن الز 

فقال: أمتىن املغفرة. يقول الذهيب عن راوي هذا اخلرب: وقد انل كل واحد منهم أمنيته، فنال عبد هللا اخلالفة، وانل 
ته أيضاً. مصعب الوالية على العراق، وانل عروة مجع العلم واحلديث ونرجو لـعبد هللا بن عمر أن يكون قد انل أمني



عبد هللا بن الزبري بويع ابخلالفة على احلجاز وانهلا، ومصعب بن الزبري انل والية العراق، وكان شجاعاً كرمياً معطاًء، 
وقُتل عبد هللا يف مكة يف خالفته، وقُتل مصعب ابلعراق يف واليته، وبقيت أمنية عروة بن الزبري وأمنية عبد هللا بن 

نعيش وجند العلم مما رواه عروة رضي هللا تعاىل عنه  فأي األماين واألمنيات بقيت عمر، أو لسنا اآلن ننعم و 
ألصحاهبا  فاخلالفة قتلت صاحبها، واإلمارة قُتل يف ظلها صاحبها، ولكن أخذ الناس عن عروة العلم هو الذي بقي، 

د مثل العلم أمنية وال طريقاً يسلكه وما زلنا كلما ذكران امسه نرتضى عنه. فلو أتملنا نتائج األفراد وأعماهلم فلن جن
اإلنسان، وقالوا: ولو كان مسألة واحدة. فتعلم مسألة واحدة خري من عبادة ستني سنة ُعمل هبا أو مل يُعمل. وأنيت 
ََ يف شخصيتني عظيمتني مها مالك بن أنس رمحه هللا وأبو جعفر  إىل ما بعد ذلك يف التاريخ فنجد قضيتني أيضًا

اخلالفة، فيأيت أبو جعفر إىل مالك ويقول: اي مالك ! مل يبق يف الناس أعلم مين وال منك، أما أان فقد  املنصور وهو يف
شغلتين اخلالفة، وأما أنت فوطئ للناس كتاابً يسريون عليه، وإايك وعزائم وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس يقول 

يف الرتاخي والتسيب، بل وسط بني هذا وذاك. وملا مالك: علمين التأليف آنذاك فال هو يف الشدة النهائية، وال 
وضع مالك كتابه وتويف أبو جعفر جاء هارون الرشيد إىل املدينة ومعه ابناه األمني واملأمون صاحبا والية العهد، ونزل 

إليه وال  هارون يف بيت اإلمارة، وطلب من مالك أن أييت مبوطئه إليه ليقرأه على ولديه، فأجابه مالك : إن العلم يؤتى
أييت. فعلم هارون أنه ينبغي أن يذهب إليه، فجاء هارون إىل بيت مالك، فوجد جارية تستأذن له على مالك ، 
فأوقفته عند الباب واستبطأ عليه يف اإلذن مث أذن له، فقال هارون : ما هذا اي مالك  ! طلبناك فامتنعت علينا، 

جبتك أن العلم يؤتى إليه وال أييت، وجئتين فعلمت أنك مل ترد دنيا وجئناك فحبستنا على اببك! قال: نعم. طلبتين وأ
وال جاهاً وال منصباً إمنا تريد حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأحببت أن أهتيأ حلديث رسول هللا صلى هللا 

العلم ال ينفع  عليه وسلم فاغتسلت وأخذت أحسن ثيايب وأذنت لك. قال: هلم بكتابك فاقرأه علينا، قال: إن هذا
سرًا، قال: وماذا تريد  قال: يف املسجد مع طلبة العلم. فعلم خدام هارون ونصبوا كرسياً يف املسجد للخليفة، فجاء 
مالك إىل املسجد للدرس فوجد اخلليفة على كرسي والناس من حوله، فبدأ حديثه حبمد هللا والصالة والسالم على 

فعه، فعلم هارون أنه املعين، فأمر بتنحية الكرسي وجلس مع الناس. فأين وقف رسول هللا، مث قال: من تواضع هلل ر 
اخلليفة أبو جعفر   وأين وقف هارون  لقد وقفا على ابب مالك  وأما املوطأ فهو الكتاب األول أو الثاين بعد كتاب 

صح من موطأ مالك، وإن كان هللا آنذاك، وأول ما دوِنن من سنة رسول هللا، كما قال الشافعي: ما بعد كتاب هللا أ
 -حبمد هللا-بعض الناس يقول: جاء بعده صحيح البخاري ، ولكن هذا مبحث ندعه يف جانب. فال زال املوطأ 

 يرتبع يف قلوب العباد، ويستنري طلبة العلم مبا حواه. ......
 
 

 الرحلة يف طلب العلم
 
 
 

رف العامل بعلمه والعامل مبقتضاه ليس بعده شيء، طلب العلم ال يساويه شيء، وفضل العلم ال يوازيه فضل، وش
وهذا فيما يتعلق مبن سلك طريقاً يطلب فيه علماً. وجند السلف يف رحلتهم لطلب العلم قد ضربوا أروع الصور، 
فـأبو أيوب األنصاري يرحل إىل الفسطاط يف مصر لطلب حديث، وجابر بن عبد هللا يرحل إىل دمشق يف طلب 



علماء: الرحلة يف طلب العلم. ونيب هللا موسى سأله الناس: هل يوجد من هو أعلم منك  فقال: حديث، حىت ألف ال
ال. فقال هللا له: إن عبدًا من عبادي أعلم منك. قال: وأين مكانه  فأخربه، فقال: كيف أعرفه  قال: خذ معك حوَتً 

: آتَِنا -كما حكى هللا عنه-قال لغالمه مطبوخاً، وذلك ليتغذى به، فمشى على جانب البحر حىت إذا جاوز املكان 
َنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإيننِ َنِسيُت  احْلُوَت َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِراَن َهَذا َنَصًبا * قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويـْ

ْحِر َعَجًبا * قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّا َعَلى آاَثِرمِهَا َقَصًصا * فـََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِداَن َأْن َأذُْكَرُه َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلبَ 
َناُه َرمْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدانَّ ِعْلًما ]الكهف: [. وهناك فرق بني قوله: )عجباً( و)سرابً(، 65-62آتـَيـْ

إحياء احلوت الذي كان للغداء، ولكن حينما كان رفيق موسى معه واسرتاح عند الصخرة، إذا ابحلوت  فالتعجب من
[، أي: جاعاًل سراابً 61يتحرك يف مكتله، وأييت إىل املاء وينزل، فقال تعاىل: فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَراًب ]الكهف:

وصل إىل املاء مل خيتِف فيه ويذهب؛ ألن هذا يعين أنه قد يكون ميتاً  وراءه؛ ليعلم القارئ والناظر أن احلوت حينما
على ما كان عليه، ولكن بعد أن أحياه هللا ومشى يف املاء ترك السراب وراءه، أي: جعل املاء منشقاً ليتأكد الرائي 

سط املاء. فشق طريقاً أبن احلوت قد عادت إليه حياته، ومل يكن جمرد سقوط يف املاء لريسب يف قاعه أو يكون يف و 
سرابً لريى الرائي وليسمع القارئ ويعلم أن احلوت عادت إليه حياته. والذي يهمنا أن موسى عليه السالم سعى إىل 
اخلضر ليتعلم ما مل يكن يعلمه، ويذكر العلماء يف قصة موسى مع اخلضر آداب العامل واملتعلم، فقد نبهه اخلضر 

ًرا * قَاَل َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَُّ َصاِبًرا َوال  فقال: ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيعَ  ًرا * وََكْيَف َتْصرِبُ َعَلى َما مَلْ حتُِْط ِبِه ُخبـْ َمِعَي َصبـْ
[. فقد يكون طالب العلم يف بداية أمره يسمع من شيخه حديثاً أو حكماً أو 69-67َأْعِصي َلَك َأْمًرا ]الكهف:

فكرًا، أو ال يقوى على فهمها وإدراكها، فال يكن ذلك سبباً يف انتقاده لشيخه، او مسألة ال يدرك أو ال حييط هبا 
اعرتاضه عليه، أو انصرافه عنه وعدم مالزمته واألخذ عنه. ونعلم مجيعاً أن هللا سبحانه أعطى اخلضر ما مل يعط 

ى لو صرب لرأينا علماً واسعاً(. موسى، وأعطى موسى ما مل يعِط اخلضر، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )رحم هللا موس
وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )يوشك أن يضرب الرجل أكباد اإلبل يف طلب العلم فال جيد عاملا أعلم من عامل 
أهل املدينة(، ويرى كثري من السلف أن املعين به مالك بن أنس ، وينازع يف ذلك ابن حزم ويقول: مالك كان يف 

رانه، ومالك كان من قبله علماء ومن بعده علماء. ولكن يهمنا أن النيب صلى هللا عليه عصره كثري من زمالئه وأق
وسلم يعلن أنه أييت على الناس وقت يضربون فيه أكباد اإلبل لطلب العلم فال جيدون أعلم من عامل ابملدينة. وإذا 

ا( علمنا أن اإلميان ال يكون إال عن أخذان ذلك مع حديث )إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما أترز احلية إىل جحره
[، فاعلم 19علم، وبوب البخاري رمحه هللا: )ابب العلم قبل العمل(؛ لقوله تعاىل: فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ.. ]حممد:

إله إال هللا( قالوا  أواًل، وإذا مل يكن العلم وكان اجلهل اختذوا آهلة متعددة، وملا جاءهم الوحي وأمروا أن يقولوا: )ال
[، ولكن إذا نظران إىل هذا احلديث: )إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما أترز 5جلهلهم: َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ]ص:

احلية إىل جحرها( عرفنا من ابب اللزوم أن من الزم إرز اإلميان إىل املدينة أن يسبقه العلم ويلتقيان هبا. فتظل املدينة 
دار العلم وعاصمة العلم ومقره، وإن كان قد جاء عليها زمن تعطل فيها بعض الشيء، ولكن مل ينقطع؛  -حبمد هللا-

ألنه حينما انتقلت اخلالفة إىل الشام كان العلماء هناك، وملا انتقلت إىل العراق كان العلماء هناك، وما خلت املدينة 
يكثرون. وقد ورد يف احلديث عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: يف عصر من عصورها من العلماء، لكن يقلون أو 

)من راح إىل مسجدي لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا يف سبيل هللا(. ويذكر البخاري يف كتابه األدب املفرد أن 
يطلبون العلم  -أو سيأتيكم أقوام من أقطار الدنيا-النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )سيأيت أقوام من أقطار الدنيا 



فأقووهم وعلموهم(. ومعىن )أقووهم( ساعدوهم، أو: آووهم، فكان ابن مسعود كلما جاءه طالب علم يقول: مرحباً 
 بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ......

 
 

 املسجد النبوي منارة العلم األوىل
 
 
 

ا يف املدينة وغريها من أقطار العامل اإلسالمي، ولكن حنن نعلم أبن العلم يف أقطار الدنيا، واجلامعات اإلسالمية وغريه
حينما أييت الطالب إىل اجلامعة، ويسمع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأييت مرة أخرى إىل مسجد رسول 
ذ  هللا صلى هللا عليه وسلم أوىل جامعات العامل اإلسالمي جيد للحديث تالوة جديدة ال جيدها يف غري ذلك املكان؛ إ
كان أول مدرس ومعلم يف تلك املدرسة جربيل عليه السالم، فكان يلقي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ويسمع املسلمون منه، كما جاء يف حديث عمر رضي هللا تعاىل عنه: )بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد ا

حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: اي حممد! أخربين 
صلى - عن اإلسالم  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اإلسالم: أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا

، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً. قال: صدقت. -هللا عليه وسلم
فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخربين عن اإلميان  قال: أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

ين عن اإلحسان  قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه ابلقدر خريه وشره. قال: صدقت قال: فأخرب 
يراك. قال: فأخربين عن الساعة  قال: ما املسئول عنها أبعلم من السائل. قال: فأخربين عن أماراهتا  قال: أن تلد 

ق فلبثت ملياً، مث قال يل: اي األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان قال: مث انطل
عمر ! أتدري من السائل  قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه جربيل أَتكم يعلمكم دينكم(. وهكذا كان املسجد 
النبوي أوىل اجلامعات اإلسالمية ابملسمى احلديث، وكان أول معلم فيه جربيل عليه السالم، فيأيت إىل رسول هللا 

ىل جلساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام فيعلمهم أمر دينهم، ومن مث ما ابتداًء ابلوحي، وأييت إ
وجد كتاب كتب يف العامل، وال أقيمت صالة يف العامل، وال اندى مناد على منارة يف العامل، وال صيم رمضان يف العامل، 

هذه اجلامعة احملمدية. فإذا جاء إنسان إىل أكرب  وال أديت زكاة يف العامل، وال جاء حاج من العامل إال من آاثر تعليم
جامعات العامل، ومسع كتاب هللا، ومسع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث جاء هو بنفسه ومسع تلك اآلية 
ومسع ذاك احلديث يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوهللا مث وهللا ليجدن لتلك اآلية وهلذا احلديث من 

ر يف قلبه ما مل جيده هناك؛ ألن اإلنسان يتأثر، ومقوماته تتأثر ابلزمان وابملكان. فإذا ذهبنا إىل املدرسة أو إىل األث
املعهد، ومسعنا املدرس يشرح حديثاً، أو يشرح آية، مث جئنا إىل صالة اجلمعة يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 

-ة، أو يتلو ذلك احلديث وجدان هلذه التالوة اجلديدة وهلذا احلديث وسلم ومسعنا اإلمام على املنرب يتلو تلك اآلي
أثرًا أعظم يف نفوسنا. وهبذه املناسبة أنبه طلبة العلم ابملدينة أهنم  -النطالقها من منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قدم من اخلارج من أقطار  مكلفون من جانب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومحنلهم الوصية واألمانة أبن كل من



الدنيا يطلب علماً فإنه جيب عليهم أن يعلموهم، وجيب عليهم أن يستقبلوهم، ولئن كانت اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
املنورة فتحت أبواهبا واستقبلت طالهبا، فإن األحق بذلك واألسبق إليه هو املسجد النبوي الشريف، وأسأل هللا تعاىل 

 توفيق ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعلنا وإايكم من طلبة العلم العاملني به، وابهلل تعاىل التوفيق. ......يل ولكم مجيعاً ال
 
 

 طلب العلم حصن واٍق من الشيطان وَشرَِكهِ 
 
 
 

كل ما ذكر يف احلديث من تنفيس عن مكروب، وتيسري على معسر، أو سرت على إنسان أعمال فردية، أو أعمال 
أعم؛ ألن خريه ومردوده لآلخرين، ولذا قالوا: عامل واحد أشد على  -كما قالوا-لم شخصية، ولكن طلب الع

الشيطان من ألف عابد. وجاء يف بعض اآلاثر أن الشيطان جاء إىل الشيخ عبد القادر اجليالين العامل اجلليل، والعابد 
راب، واندى: اي عبد القادر ! أان اليقني الفاضل، فجاءه يف حمرابه يف الليل وهو يتهجده وأضاء له نوراً شديدًا يف احمل

[، وها أان اليقني. 99قد أتيتك فأسقطت عنك التكاليف، كما قال تعاىل: َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ أيَْتَِيَك اْلَيِقنُي ]احلجر:
لم، فقال: إخسأ اي لعني! لو أن التكاليف تسقط عن أحد لكان أحق املكلفني بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وس

وهو كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه، فانقلب النور إىل دخان، وقال: وهللا لقد جنوت مين بعلمك، ولقد أضللت 
 مائة عابد بذلك.. ......

 
 

 فتوى العامل سبيل جناة
 
 
 

ايت لو ذكر يف احلديث أن رجاًل من بين إسرائيل قتل تسعاً وتسعني نفساً، فجاء إىل عابد راهب يف صومعته فقال: أر 
تبت أيتوب هللا علي  قال: أعوذ ابهلل، فبعد تسعة وتسعني ال توبة لك. فأكمل به املائة، مث جاء إىل عامل فقال: هل 
يل من توبة  قال: سبحان هللا! ومن حيول بني العبد وربه، تب يتب هللا عليك، ولكن إذا كنت عشت يف هذه البلدة، 

ها إىل تلك القرية الفالنية، فإن فيها أقواماً صاحلني يعبدون هللا فكن معهم، وقتلت مائة نفس فال تبق فيها، فاخرج من
وهنا نعرف خطر اجلليس السيء، وبركة وخري اجلليس الطيب. كما جاء يف احلديث: )مثل اجلليس الصاحل واجلليس 

صاحل فكبائع املسك إن مل السوء...(، فاجلليس اخلبيث كنافخ الكري إن مل أيتك شرر انره يؤذك برحيه، أما اجلليس ال
تشرت منه فإنه سيحذيك، فبعض الناس مير على صاحب العطر، ويسأله: أعندك عود طيب  فيقول: نعم. ويفتح 

القارورة ويطيبه، فهذا أقل شيء. فأقل شيء أنك ستشم الريح الطيب من ابئع املسك. فخرج قاتل املائة، ويف أثناء 
الئكة الرمحة وأتيت مالئكة العذاب وخيتصمون فيه، فمالئكة العذاب تقول: هذا الطريق أدركته املنية فمات، فتأيت م

ما عمل حسنة واحدة، ومالئكة الرمحة تقول: هذا رجل مقبل علينا، َتب إىل هللا توبة نصوحاً، والتوبة جتب ما قبلها، 



رجل، فقال: قيسوا ما بني البلدين، فاحتكموا فيما بينهم أيهم يتوىل أمره، فأرسل هللا سبحانه إليهم ملكاً على صورة 
فأيهما كان أقرب إليها أحلقوه أبهلها. فقاسوا فإذا املسافة بينه وبني البلدة اليت خرج إليها أقل بذراع واحد فقط. ويف 
بعض الرواايت أن هللا أوحى إىل هذه أن تباعدي وإىل تلك أن تقاريب، وزوى هللا األرض، ويف بعض الرواايت: فأومأ 

بصدره إىل جهة القرية اليت خرج إليها، فتولته مالئكة الرمحة. والذي يهمنا أن ذاك العابد اجلاهل  -ميتوهو -
جهله قتله، وهذا العامل أفىت بعلم فنجا، وجنى هذا الرجل من املوت واهلالك واألمثلة يف هذا عديدة، ونرجو املوىل 

 ية وسيلة. ......سبحانه أن يوفق اجلميع لسلوك طريق العلم مهما كان، وأب
 
 

 صرب طالب العلم وزهده يف الدنيا
 
 
 

وأحب أن أذكر إخواين طلبة العلم أبن هللا تعاىل يسر وجود اجلامعة، فهي أتيت بكل إمكاانت مساعدة الطالب، من 
إسكان، ونقليات، ومكافأة، ومستشفيات، وجزى هللا احملسنني خريًا. ولكن يف املسجد النبوي شاهدان ورافقنا 

جالسنا يف حلقة العلم أشخاصاً كانوا يف الصباح جتدهم يف األسواق حيملون للناس على مناكبهم، ويف الصباح و 
حيملون املاء إىل البيوت، ويف الصباح يف األسواق يتسببون، وإذا جاؤوا إىل صالة املغرب جتدهم كالنجوم الالمعة يف 

ب احلديث يتلقون العلم على املشايخ يف هذا املسجد، فهم يف نظافتهم، ويف إانرة وجوههم بتقوى هللا، وجيلسون بكت
النهار خدام، وهم يف املغرب أعالم. فطلب العلم ليس له طريق مينعه، وليس هناك يف علم اإلسالم سن حيدده، 

وأعظم  وهي أعلى منزلة-وليس هناك شيٌء حيول دونه، بل قوله صلى هللا عليه وسلم: )سهنل هللا له طريقاً إىل اجلنة( 
يفيد أنه من ابب أوىل أن يسهل له طريقاً يف الدنيا، فهل ُيسهل له طريق اجلنة ويعسَّر عليه طريق الدنيا ! ال  -عطاء

وهللا. وطالب العلم قنوع يكتفي مبا يكفيه، ولو وقفنا عند هذه اجلملة من هذا احلديث لطال بنا الكالم عليها، 
، فهو يتحدث عن نفسه كما يقولون. ......وأعتقد أنه يكفي العلم شرفاً وفضاًل ك ًَ  ونه علمًا

 
 

 فضيلة حلق الذكر يف املساجد
 
 
 

قال صلى هللا عليه وسلم: )وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
ر يف احلديث )يف بيت من بيوت هللا(، السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده(. ذك

وبيوت هللا العرف خص هبا املساجد، وهذه إضافة تشريف وتكرمي، وإال فالعامل كله هلل، وكما جاء يف القرآن الكرمي: 
ِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ]آل [، وقال تعاىل: ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت وُ 36يف بـُُيوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأْن تـُْرَفَع َويُذَْكَر ِفيَها امْسُُه ]النور:

[، فهذه البيوت املضافة إىل هللا إمنا هي املساجد، وهي إضافة تكرمي وتشريف، كما يف قوله تعاىل: اَنَقَة 96عمران:



 [، وكل اإلبل والنوق يف العامل هلل، وهو الذي خلقها، ولكن هذه ابلذات أضيفت إىل هللا13اَّللَِّ َوُسْقَياَها ]الشمس:
سبحانه وتعاىل لتميزها آبية خاصة، وكذلك املساجد متيزت عن بقية البيوت، بيوت امللوك واألمراء والفقراء 

واألغنياء، ويف حديث األعرايب حينما ترك انقته خارجاً ودخل، مث أخذ جانباً يف املسجد، وجلس يريق بوله فزجره 
دعوه(، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، مث الصحابة الكرام قال صلى هللا عليه وسلم: )ال تزرموه، 

دعاه: )إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر، إمنا هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة 
نا القرآن(، أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فدعا األعرايب وقال: اللهم ارمحين وحممدًا، وال ترحم مع

أحدًا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )لقد حجرت واسعاً(؛ ألنه وجد الرمحة، ووجد التيسري من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، ووجد الشدة من اآلخرين. واألصوليون يقولون: إذا وقع اخلطأ يُنظر فيه ويرتكب أخف 

كل ما يعرف اإلنسان بربه ويصله به. فقوله: )وما اجتمع   الضررين، وهذا ما حصل يف حديث األعرايب، وذكر هللا هو
قوم يف بيت من بيوت هللا(، جاء يف بعض الرواايت بلفظ: )يف املسجد(، ويف بعضها اآلخر: )يف جملس يذكرون هللا(، 

حق  فالعربة هنا بعموم الذكر، وأشران إىل أن ذكر هللا أعم عمومات العبادات، فهو ليس يف حق اإلنسان، وال يف
احليوان، بل وال يف حق الشجر واملدر، فالذكر عبادة مجيع الكائنات، قال تعاىل: َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِنُح حبَْمِدِه 

[. فاحلصى يف كفه صلى هللا عليه وسلم سبح، واجلذع الذي كان يتكئ 44َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ]اإلسراء:
ول إىل املنرب حن لفراقه وبكى، ونزل إليه صلى هللا عليه وسلم وخاطبه قائاًل: )إن شئت عليه للخطبة حينما حت

غرست يف املكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت غرستك يف اجلنة(، فاختار أن يغرس يف اجلنة، فهو 
إال وهي مصيخة يوم اجلمعة جذع خشب يؤمن أبن هناك جنة. ويف املوطأ يف يوم اجلمعة وفضله ورد: )وما من دابة 

من حني تصبح حىت تطلع الشمس شفقاً من الساعة(. فالدواب تعلم أن هناك ساعة، وتعرف أهنا ستكون يوم 
اجلمعة، وتعرف أهنا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وحنن ما كنا نعرف هذا. فأهم ما يكون على العبد ذكر هللا، وقد 

كاملاء للسمك، فالشخص الذي يغفل عن ذكر هللا كالسمك إذا أخرجته من   قالوا: هو غذاء القلب، وهو لإلنسان
املاء، ولذا جاء الذكر يف مجيع التكاليف. فحينما أتوي إىل فراشك للنوم فإن السنة أتتيك، وتقول لك: اضطجع 

ها على شقك األمين وقل: )ابمسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فارمحها، وإن أرسلت
فاحفظها(. وإذا استيقظت من نومك يف الليل ذكرت هللا. وإذا استيقظت يف الصباح تقول: )اللهم بك أصبحنا وبك 
منسي..(. فإذا جئت إىل الصالة، ذكرت هللا يف سجودك، وذكرت هللا قبل سالمك، وذكرت هللا بعد الصالة. وإذا 

طعامك تقول: احلمد هلل. فذكر هللا يف كل صغرية  رجعت إىل بيتك وتناولت طعامك تقول: ابسم هللا. شبعت من
وكبرية. ويف الصيام خيربان النيب صلى هللا عليه وسلم أن )للصائم فرحتني، فرحة عند فطره، وفرحة وعند لقاء ربه(، وله 
دعاء مستجاب، وكذلك إخراج الزكاة، وكذلك يف احلج، فاحلج كله ذكر هلل. وكذلك إذا لبست ثيابك، أو خلعت 

َلى لك، ويف كل أحوالك. ولذا ميتدح هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني بقوله: الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوعَ نع
النَّاِر ]آل  ابَ ُجُنوهِبِْم َويـَتَـَفكَُّروَن يف َخْلِق السََّمَواِت َواأَلْرِض رَبَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَ 

[، وأييت أيضاً خبواص الذكر فيقول تعاىل: 35[، وقال تعاىل: َوالذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت ]األحزاب:191عمران:
لب [. فالذكر من حيث هو عام، وأخص ما يكون إذا ذكر منفردًا خالياً بق28َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:

خاشع. فالسبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله يبدأون إبمام عدل، وينتهون بقوله: )ورجل ذكر هللا 
 خاليا ففاضت عيناه(، فاضت عيناه رغبة أو رهبة. ......

 



 
 املقصود ابلذكر يف احلديث، وحكم القراءة اجلماعية

 
 
 

تمع قوم يف بيت من بيوت هللا..(، يقول ابن رجب يف هذا وللذكر آداب عديدة، ويهمنا موضع احلديث )ما اج
احلديث: احلديث نص على اجتماع قوم يذكرون هللا يف املساجد. وهنا أييت خالف العلماء يف نوع الذكر املقصود، 

قه فاحلديث فيه: )يتلون كتاب هللا ويتدارسونه(، فيقول: إن محلنا الذكر على خصوص التالوة واملدارسة، مبعىن الف
والعلم بكتاب هللا، فهذا ال إشكال عليه، ولذا كان بعض السلف إذا صلوا الصبح اجتمعوا وقرأوا كتاب هللا، 

وتدارسوه فيما بينهم، وتعلموا الفرائض، والفرائض من كتاب هللا. وإن كان املراد عموم التالوة فقط فعلى أية صفة  
ح اجتمعوا لقراءة القرآن، إال أن أهل دمشق ومحص جيتمع ويذكر أن أهل دمشق ومحص ومكة كانوا إذا صلوا الصب

النفر منهم ويقرأون مجيعاً يف وقت واحد من سورة واحدة، ولكن أهل مكة كانوا جيتمعون فالشخص الواحد يقرأ 
العشر اآلايت والبقية يسمعون، مث يقرأ اآلخر عشر آايت والبقية يسمعون، وقال: وهذا ال أبس به. واستدل 

منها: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيب أن يسمع القرآن من ابن مسعود ، وكذلك عمر كان رمبا  بعمومات،
أيمر الرجل يقرأ، ويسمع هو وأصحابه، واستمعوا إىل أيب موسى األشعري ، وكان عمر يقول له: اقرأ وحنن نسمع. 

[، 204َتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن ]األعراف:وقد يستدل لذلك بعموم قوله تعاىل: َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاسْ 
وبعض العلماء يقول: هذه خاصة يف الصالة، وبعضهم يقول: هي أعم من ذلك كله. والذي يهمنا أن قراءة قارئ 

كتاب املبارك: ومساع املستمعني ال غبار عليه، ولكن كوهنم جيتمعون ويقرأون مجيعاً فإن ابن رجب قال يف شرح هذا ال
بلغ ذلك مالك بن أنس ، وتكلم مع رجل من أهل الشام فقال: أنتم جتتمعون لكذا وكذا! فقال: نعم. قال: أما حنن 

فكان عندان املهاجرون واألنصار، وما كانوا يفعلون ذلك، وكان الواحد منهم إذا صلى الغداة جلس يذكر هللا 
ذكر. ومن هنا اختلفوا يف جواز اجتماع القوم ليقرأوا القرآن بصوت ويسبحه، وال يكلم بعضهم بعضاً اشتغااًل ابل

واحد يف موضع واحد، أي: أن أنخذ املصحف ونقرأ مثاًل قوله تعاىل: أمل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي 
حنن نتأمل القراءة ونستمع [ يف نفس واحد، أو أن الكل يصغي ويستمع وينصت ورجل واحد يقرأ و 2-1]البقرة:

إليه. يقول ابن رجب يف هذه الصورة: ال أبس هبا للعمومات الواردة من أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيب أن 
يسمع القرآن من غريه، وعمر كان أيمر غريه فيقرأ وهم يستمعون. أما أن يقرأوا مجيعاً، فيحصل اللغط من بعضهم 

يت يقول عنها مالك: إن اجتماعهم لذلك يف املسجد بدعة. وعلى كٍل فاحلديث معنا على بعض فهذه هي الصورة ال
فيه: )يتلون كتاب هللا ويتدارسونه(، وهل التالوة اليت كان يفعلها أهل مكة ومحص والشام كانت تالوة فقط، أم تالوة 

ذلك فاحلمد هلل، وهبا ونعمت، وإن  مع مدارسة  فإن كان مع التالوة مدارسة وفهم القرآن، وعلم التفسري وما يتعلق ب
كانت تالوة فقط فكما قال ابن رجب : الصورة اجلماعية هذه هي املكروهة، وصورة كون شخص واحد يقرأ والبقية 
يسمعون داخل يف عموم الذكر، ويف مساع النيب صلى هللا عليه وسلم من غريه. فهذا احلديث متعلق ابلقرآن تالوة 

ستغفر هللا، أو جلس يسبح هللا، أو جلس حيمد هللا، أو جلس يصلي على رسول هللا صلى ومدارسة، وأما إذا جلس ي
هللا عليه وسلم، أو جلس ألي نوع من أنواع الذكر فيما بينه وبني هللا فال مانع من ذلك، وقد جاء احلديث: )من 

كأجر حجة وعمرة َتمة، َتمة(. صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني كانت له  



وجاء عن أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه أنه كان إذا صلى الغداة ينتظر إىل طلوع الشمس، فإن عرض له 
عارض كتجديد الوضوء يرتك رداءه، ويقوم ويقول: انتظروا جميئي فسمعه بعض الناس فقالوا: من تكلم  فليس عندك 

كة حتف ذاكري هللا. وجاء يف احلديث اآلخر: )إن هلل مالئكة سياحني يف األرض أحد  قال: أكلم جلسائي فاملالئ
فإذا وجدوا أقواما يذكرون هللا تنادوا: هلموا إىل بغيتكم فيجيئون فيحفون هبم إىل مساء الدنيا(. ويف احلديث أن رسول 

ض اجلنة   قال: حلق الذكر(، وليس معىن هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا قالوا: وما راي
)حلق الذكر( الصور املعهودة عند بعض الناس اليت استحدثت، إمنا هي الواردة يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه 

وارد يف السنة، وقد ألنف العلماء الكتب يف  -وهي جمالس الذكر-وسلم. فاجتماع املالئكة أو حبثهم عن رايض اجلنة 
 ونصوص الذكر الوارد يف كتاب هللا ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ...... ترتيب وآداب

 
 

 آداب الذكر وأحكامه
 
 
 

يقول العلماء: إن أهم آداب الذكر إخالص النية هلل وحضور القلب؛ ألن العربة بذلك، كما يف احلديث: )إن هللا ال 
مالكم(، فينظر إليها على أساس اإلخالص هلل. ويقول بعض ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأع

العلماء: إذا كان جالساً يف جملسه يذكر هللا فاألوىل له استقبال القبلة، وهبذه املناسبة ننبه بعض األشخاص الذين 
كتاب يصلون يف املسجد، وجيلسون ينتظرون الصالة يف الصف األول، فيستدبرون القبلة ويستقبلون الناس، ويتلون  

هللا، فقد جاء يف بعض اآلاثر أن السلف كانوا مينعوهنم، ويقولون: ال حتولوا دون املالئكة والقبلة. ألن هناك مالئكة 
تصلي، فال ينبغي أن حيول اجلالس دون القبلة، فإذا استقبل القبلة كان هو وغريه سواًء، أما أن جيلس مستدبراً الكعبة 

ف أهنم كانوا يكرهون ذلك، فمن اآلداب استقبال القبلة يف الذكر. وكذلك نقول مستقباًل الناس فهذا جاء عن السل
للذي يسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند قربه، ويريد الدعاء بعد أن يفرغ من السالم أن عليه أن يتحول 

وقبلة الدعاء، ومن هنا يقول  عن ذاك املكان ويستقبل القبلة ويدعو هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن الكعبة هي قبلة الذكر
اإلمام أبو حنيفة : إذا أردت أن تسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أتِت مواجهاً؛ ألنك تستدبر القبلة، 
وإمنا أتيت من الروضة، وجتعل احلجرة الشريفة عن جانبك وأنت مستقبل القبلة؛ ألنك حينما تسلم على رسول هللا 

أنت يف أقرب القرابت إىل هللا. ولكن وجدان يف مسند أيب حنيفة نفسه ما يوافق رأي اجلمهور، صلى هللا عليه وسلم 
وهو مطبوع مع مسند الشافعي. ومن اآلداب أن يكون على طهارة، فإن مل يكن على طهارة فال مانع ما مل يكن 

نباً فال وال حرف. كما جاء يف حديث جنباً، وله أن يذكر جبميع أنواع الذكر إال القرآن إذا كان جنباً، فإذا كان ج
علي رضي هللا تعاىل عنه: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً(. وهلذا  

كره العلماء كراهة حترمي للجنب وللحائض أن يقرأا القرآن، وللحائض مباحث يف ذلك عند مالك خاصة، ذكرها ابن 
جملتهد، وهو أن املرأة إن كان هلا ورد من حفظها فإن تركت القرآن مدة حيضتها ضاع عليها حفظها رشد يف بداية ا

تيممت وقرأت وردها فقط؛ لئال تنسى ما حفظت. ومن ابب آداب الذكر توخي األوقات الفاضلة، كما بني األذان 



األذكار الواردة يومياً. وهللا تعاىل  واإلقامة، وكذلك الدعاء وأنت ساجد، وغري ذلك من اآلداب اليت تذكر يف كتب
 أعلم. ......

 
 

 اجلائزة اإلهلية للمجتمعني للذكر يف املساجد
 
 
 

وخيتم صلى هللا عليه وسلم هذا احلديث بتلك العبارة اخلامتة: )إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم 
جتد كثريًا من الناس يتكلمون يف معناها. وجاء يف بعض املالئكة..(، فكل ذلك للذاكرين هللا سبحانه. والسكينة 

رواايت احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم شخص ببصره إىل السماء، فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
منهم ذلك فقال: )إن هؤالء القوم كانوا يذكرون هللا تعاىل. فنزلت عليهم السكينة حيملها املالئكة كالقبة، وملا دنت 

تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم(. فالسكينة أمر معنوي، فتأتيهم املالئكة كالقبة لتغطيهم، ومعىن )وغشيتهم 
الرمحة( أي: غطتهم. وميكن أن يقال: إن السكينة من السكون والطمأنينة، والقرآن الكرمي يقول: َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ 

ينة اليت ينزهلا هللا على الذاكرين هي ما يشعرون به من طمأنينة القلب، وارتياح [، فالسك28َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:
النفس، وسعادة ال يعادهلا شيء، فلو جئت إىل إنسان ميلك الدنيا وهو قلق النفس مضطرب، فما قيمة هذه الدنيا 

ن القلب، فماذا ينقصه  ال عنده  ولو جئت إىل إنسان عنده قوت يومه وليله، وهو معاّ يف بدنه وقرير العني مطمئ
شيء. فهذه هي السكينة. ومن هذا املعىن ننطلق إىل الروضة الوارد ذكرها يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )ما بني بييت 
ومنربي روضة من رايض اجلنة(، وكل املعاين اليت يوردها العلماء عليها وارد، وعليها اعرتاض، ولكن لو قلنا: إن قوله: 

اجلنة( معناه: أن من لوازم تلك الروضة أن يكون املتعبد فيها يشعر ابلطمأنينة والسكينة إىل حد ال  )روضة من رايض
يشعر به خارج املسجد، كبيته والسوق فال مانع من ذلك. قوله: )وغشيتهم الرمحة(. الغشاء: هو الغطاء، كأن الرمحة 

أبجنحتها إما رأفة هبم، وإما إعجاابً هبم، وإما تطييباً  رداء ينتشر عليهم. قال: )وحفتهم املالئكة(، فاملالئكة حتفهم
[، قالوا: من 4خلواطرهم. كما قال تعاىل يف ليلة القدر: تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِن َرهبِنِْم ِمْن ُكلِن َأْمٍر ]القدر:

وحانية يف تلك الليلة. قال: إذًا: )وذكرهم هللا عالمات القبول يف تلك الليلة، أو من عالماهتا أن يشعر اإلنسان بر 
فيمن عنده(، ويف احلديث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )يقول هللا تعاىل: أان عند ظن عبدي يب، وأان معه إذا 

ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم(، ويقولون: هذه اخلصائص 
ضائل ملن يذكرون هللا سبحانه، سواٌء أكانوا مجاعة أم كان الذكر فردًا. ويف اخلامتة قال: )ومن بطأ به عمله مل والف

يسرع به نسبه(. فاملطلوب هو العمل مبا جاء يف احلديث من الفرص وأعمال اخلري، من تنفيس الكرب عن املكروبني، 
من ذكر هللا سبحانه، ومن بطأ به عمله مل يسرع به نسبه، ولذا ومن تيسري العسر على املعسرين، ومن سرت العورات، و 

وا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم جاء يف اآلية: اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَفُ 
[، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: )إن أوليائي إال املتقون(، ووقف صلى هللا عليه 13ِبرٌي ]احلجرات:ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم خَ 

وسلم خطيباً فقال: )اي معشر قريش! اشرتوا أنفسكم من هللا، ال أغين عنكم من هللا شيئاً، اي بين عبد املطلب! ال 
 عنك من هللا شيئاً، اي صفية عمة رسول هللا! ال أغين أغين عنكم من هللا شيئاً، اي عباس بن عبد املطلب ! ال أغين



عنك من هللا شيئا، اي فاطمة بنت رسول هللا! سليين من مايل ما شئت، ال أغين عنك من هللا شيئاً(. فالنسب فيما 
 يتعلق ابلدنيا ليعرف اإلنسان نفسه واآلخرين ليتعامل معهم، أما يف اآلخرة فال. ......

 
 

 احلديث السابع والثالثون -ووية شرح األربعني الن
 
 
 

 كتابة احلسنات والسيئات
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيد األولني واآلخرين، سيدان 
فضل هللا ورمحته. عن ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد: فهذا احلديث السابع والثالثون يف 

ابن عباس رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال: )إن هللا كتب 
احلسنات والسيئات، مث بني ذلك، فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإن هم هبا فعملها كتبها 

بعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة  هللا عنده عشر حسنات إىل س
كاملة، وإن هم هبا فعملها كتبها هللا سيئة واحدة( رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما هبذه احلروف. يف هذا 

نات والسيئات، احلديث النبوي الشريف خيربان النيب صلى هللا عليه وسلم عن رب العزة سبحانه أنه كتب احلس
و)كتب( هنا مبعىن: أعلم املالئكة كيف تكتب احلسنات والسيئات على بين آدم، وما يكون موقفهم عند عمل العبد 
فعاًل أو عزمه على العمل، وبني هلم اهلم ابلفعل والتنفيذ العملي، وعلمهم ماذا تكتب املالئكة على اإلنسان يف هذا  

ن هللا كتب احلسنات والسيئات( مبعىن: بني منهجاً للمالئكة كيف تكتب إذا كله. فقوله صلى هللا عليه وسلم: )إ
عمل العبد فعاًل أو عزميًة. وقيل: املعىن يرجع إىل القضاء والقدر، أي: أن هللا قدر احلسنات والسيئات، ولكن تتمة 

ه على العمل فهو بيان احلديث تؤيد املعىن األول؛ ألن احلديث يبني ماذا للعبد يف عمله وماذا للعبد يف عزم
اإلحصاء، وكيفية تسجيل املالئكة على العباد أعماهلم. فبني النيب صلى هللا عليه وسلم األقسام األربعة وهي: اهلم 
ابحلسنة، وفعل احلسنة، واهلم ابلسيئة، وفعل السيئة، ويلحق بذلك ترك فعل السيئة، فهي أربعة أقسام يلحقها قسم 

وسلم ببيان أمر احلسنة فقال: )من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن  خامس، وبدأ صلى هللا عليه
عملها كتبت له عشر حسنات، ويضاعف هللا ملن يشاء إىل سبعني ضعفاً، إىل سبعمائة ضعف، إىل إضعاف كثرية( هذا 

ك السيئة، ولو فعلها كانت سيئة مبدئياً، ويقابل هذا قوله: )من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة(؛ ألنه تر 
واحدة. مىت يكون العزم أو اهلم مؤاخذًا عليه أو غري مؤاخذ عليه  وهل املضاعفة قاعدة عامة مطردة أم أن هلا أحوال 

 استثنائية فتتضاعف السيئات وتتضاعف احلسنات  ......
 
 



 
 أجر اهلم ابحلسنة

 
 
 

سنة هي: كل ما جاء يف الشرع احلث على فعله من الواجبات أو قوله عليه الصالة والسالم: )من هم ابحلسنة(، احل
من املستحبات، من الفروض ومن النوافل، سواء كانت قوالً أو فعاًل، فلو أراد أن يصلي ركعتني، فجاء إنسان 

وجلس إليه وشغله عنها، فله حسنة، أو أراد أن يصوم يوماً فجاء ضيف وشغله عن الصوم، فله حسنة، وأراد أن 
صدق جبزء من املال فعرضت له حاجة ملحة فأنفق فيها هذا املال، فله حسنة، فكل هذه األعمال من هم هبا، يت

ولكن عرض له عارض أوقف إمتام العمل هبا، فحكم هذه النية احلسنة واهلم بتلك احلسنة الطيبة، أن يكتب هللا له يف 
لمة: )كاملة( حىت ال يظن ظان أبنه يكتبها حسنة دون ذلك أجر، ويكتبها هللا عنده حسنة كاملة. وجاء التأكيد بك

مبا  -خاصة يف فعل اخلري-احلسنات املعتادة، بل هي حسنة بكماهلا. ويستدل العلماء على اعتبار النية والقصد، 
يف أعلى جاء يف احلديث: )إمنا الدنيا ألربعة: رجل أعطاه هللا ماالً وعلماً فهو يعرف حق هللا فيه، فيؤدي حق هللا، فهو 

عليني، ورجل مل يعطه هللا ماالً وأعطاه علماً، فقال: لو أن يل مااًل لعملت فيه من اخلري واحلسنات كما يعمل فالن، 
فهما يف األجر سواء(، فهذا شخص مل يعط مااًل ومل ينفق، ولكن ملا كان حريصاً على اخلري، ومل مينعه منه إال قلته أو 

مه على الفعل مع الفاعل ابلفعل متساويني يف األجر. وقد قال صلى هللا عليه وسلم عدم وجوده، كان حبسن نيته وبعز 
يف بعض الغزوات: )إن ابملدينة أقواماً ما هبطتم وادايً وال صعدمت مرتفعاً، إال شركوكم يف األجر، أقعدهم العذر(. إذًا: 

مبن فعل ونفذ الفعل مباشرة،  -أو مانع إذا مل يتم له اخلري لعجز أو تقصري-حسن القصد وحسن النية يلحق العبد 
ومن هنا ينبه العلماء على أنه ينبغي للعبد أن حيرص على نية اخلري، وعلى جتديد العزم، وعلى فعل اخلري دائماً، يقول 

ابن رجب يف شرحه هلذا احلديث: جاء رجل يطوف يف املسجد احلرام، ويقول: من يدلين على عمل أداوم عليه 
 لوا له: جدد العزم دائماً على أن تفعل اخلري، فإن لك أجر اخلري ما دمت انوايً فعله.ويرضي ريب  فقا

 
 

 مضاعفة ثواب احلسنات
 
 

يكون للمؤمن حبسن النية أجر على ما مل يفعله، فإن عمل احلسنة ابلفعل كتبت له عشر حسنات، وهذا هو احلد 
[ وهذا هو 160َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهِلَا ]األنعام:األدىن يف حماسبة املوىل سبحانه لعباده، كما قال هللا: 

احلد األدىن جلميع الناس يف مجيع احلسنات، ولكن يف احلديث يقول: )إىل أضعاف كثرية( أي: يضاعف ملن يشاء إىل 
الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل أكثر من سبعمائة ضعف، وجاء يف القرآن الكرمي إىل سبعمائة كما جاء يف قوله: َمَثُل 

بُـَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة ]البقرة: بَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِن ُسنـْ [ والسبعة يف مائة تساوي سبعمائة َواَّللَُّ 261اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ
احلبة فوق ذلك ملن يشاء. فأي احلسنات اليت [ يعين: فوق السبعمائة، فيضاعف 261ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ]البقرة:

تتضاعف، وأي احلسنات اليت تقف عند العشر  يقول العلماء: املضاعفة ليس مردها للفعل من حيث هو، ولكن 



للفاعل ولظروف الفعل، فإذا كان اإلنسان مقباًل على العمل بنية خالصة وإقبال على هللا، وراغباً يف اخلري، ومؤمناً 
فهو ليس كشخص يساق إىل العمل سوقاً، فإذا وجبت الزكاة على رجل، فتلكأ فيها حىت أخذها منه بوعد هللا، 

اإلمام، فليس كالشخص الذي يبادر، وينتقي خري ماله، ويدفع الزكاة طيبة هبا نفسه، وهو يرجو فضل هللا! أيضاً: ال 
على حد قوله تعاىل: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ يستوي الشخص الذي يؤمن جبزائه على عمله، ويعلم أنه يتعامل مع هللا 

[؛ والشخص الذي خيشى من اإلمام، وخياف عقابه لعدم إخراج يف الزكاة، فيحاول أن 245قـَْرًضا َحَسًنا ]البقرة:
خيرج الواجب فقط، فذاك شخص يريد الكمال يف األداء؛ وهذا شخص يريد أن يقف عند أدىن حد اإلجزاء فهل 

ء ! ليسوا سواًء، فالشخص الذي حياول أن يقف عند أدىن حد فيما جيزئه؛ ليس كالشخص الذي يصل إىل مها سوا
القمة فيما جيب عليه، فاملوىل سبحانه ينظر إىل قلب هذا املؤمن، وقلب هذا املؤمن، فيضاعف ملن يشاء بقدر قوة 

كم( فبقدر اإلخالص يف القلب، وبقدر اإلميان إميان كل منهما: )إن هللا ال ينظر إىل أجسامكم ولكن ينظر إىل قلوب
تكون زايدة األجر عند هللا سبحانه وتعاىل. فمثاًل: يف الصالة يكون الناس يف صف واحد، يركعون ركوعاً واحدًا، 

ويرفعون رفعاً واحدًا، ويسجدون سجودًا واحدًا، ويكون ما بني صالة هذا وذاك كما بني املشرق واملغرب! فهل مها 
ليسوا سواًء. وبعض العلماء يقول: املضاعفة تكون خاصة للصدقة يف سبيل هللا، وما كان من األمور األخرى  سواء، 

كصدقة لفقري أو مسكني أو لقضاء حاجة فهي تضاعف إىل حد العشرة، والذي يف سبيل هللا هو الذي يتضاعف إىل 
طراً، وأعظم اباًل، وأشد احتياجاً عند سبعمائة، ولكن قد تضاعف صدقة املسكني يف حاجة، من احلاجات أشد خ

هذا املسكني من تلك األموال اليت تذهب يف سبيل هللا، فاملضاعفة تكون حبسب الواقعة وحبسب الشخص. وقالوا 
أيضاً: احلسنات تزداد وتتضاعف حبسب قلب صاحبها ويقينه وإميانه، وقد جاء عنه صلى هللا عليه وسلم فيما يتعلق 

لتحلل من احلج أو العمرة أنه دعا للمحلقني ثالث مرات فقال: )اللهم ارحم احمللقني، قالوا: ابحللق والتقصري ل
واملقصرين، قال: اللهم ارحم احمللقني، قالوا: واملقصرين، ويف الثالثة قال: واملقصرين( فحينما دعا صلى هللا عليه 

اذا مل ترتحم عليهم  وما ابل احمللقني ختصهم هبذا وسلم هبذه الصورة، قالوا: اي رسول هللا! ما ابل املقصرين  أي: مل
الدعاء  قال العلماء: احمللقون ما كانوا يف أي شك، وما شكوا يف األمر ابلتحليق، فحلقوا شعورهم وهم موقنون كل 

م، اليقني أبن هذا هو احلق، وأن هذا هو احلكم، وأن هذا هو امتثال أمر هللا ورسوله؛ ألنه أمرهم أن حيلقوا رءوسه
ولكن املقصرين مل يطمئنوا لذلك، فكأن املقصر يقدم رجاًل ويؤخر أخرى، واملقصر مقصر يف حد ذاته كما يقولون. 
إذًا: ليسوا سواء، وفرق بني الذي يقبل على العلم إمياانً ويقيناً وبني الذي يدفع إليه دفعاً. إذاً: تتضاعف احلسنة 

 حبسب ميزان اإلميان يف قلب املؤمن.
 
 
 

 فة احلسنات يف األوقات واألماكن الفاضلةمضاع
 

وتتضاعف احلسنات أيضاً حبسب املكان والزمان، ومضاعفة احلسنات يف الزمان واملكان جاءت فيه النصوص 
الكثرية، فمن حيث الزمان نعلم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم فضل بعض أوقات الزمن من ساعة ومن يوم ومن 

ذلك جاءت فيه النصوص. فمن املفاضلة يف ساعة من األربع والعشرين الساعة  ليلة ومن شهر على بعض، وكل
ساعة يوم اجلمعة، قال عليه الصالة والسالم: )فيه ساعة ال يوافقها عبد قائم يصلي، يسأل هللا شيئاً إال أعطاه إايه(، 



ا صلى هللا عليه وسلم على كثرة وهذه ساعة يف يوم اجلمعة، ويوم اجلمعة بكامله أيضاً أفضل أايم األسبوع، وقد حثن
الصالة والسالم عليه يف ذلك اليوم، ووهو يوم خلق فيه آدم عليه السالم، وفيه أسكن اجلنة، وفيه سرت املالئكة 
إليه، وفيه أهبط إىل األرض، وفيه َتب هللا عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة ال يصادفها عبد يسأل هللا خريًا إال 

كذلك عرفة، قال عليه الصالة والسالم: )خري يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة(، وصوم يوم عرفة أعطاه إايه. و 
يكفر سنتني، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، فتلك األايم هلا فضائلها، وتتضاعف فيها األعمال ما ال تتضاعف يف 

رد عليه السالم وكأنه مل يبال به، غريها. وشهر رجب جاء عنه صلى هللا عليه وسلم )أن رجالً جاءه وسلم عليه، ف
فسأله: أمل تعرفين اي رسول هللا ! قال: من أنت ! قال: أان الرجل الذي جئتك العام املاضي وأسلمت ورجعت، قال: 
قد تغري حالك، وكانت صفتك كذا وكذا، فقال: منذ فارقتك ما أفطرت يوماً أي: كان مداوماً على الصيام قال: صم 

ايم، أو صم اإلثنني واخلميس، أو صم يوماً وأفطر يوماً، وصم من األشهر احلرم وأفطر(، فاألشهر من كل شهر ثالثة أ
احلرم يستحب الصوم فيها، والصوم فيها أفضل من غريها. وكذلك العشر األول من ذي احلجة، بني صلى هللا عليه 

[. 2[ َولََياٍل َعْشٍر ]الفجر:1َواْلَفْجِر ]الفجر: وسلم: )أنه ما عبد هللا يف أايم خريًا منها(، وأقسم هللا هبا يف قوله:
وكذلك ليلة القدر هي خري من ألف شهر، أي: من ثالث ومثانني سنة، فهذه من األوقات الفاضلة اليت فضلها هللا 
على غريها، واليت تتفاضل فيها األعمال. وأنيت إىل األمكنة: فهذا املسجد النبوي )صالة فيه تعدل ألف صالة(، 

ذا ال يتعلق ابملصلي، إمنا أوقعت الصالة يف مكان منحه هللا فضل مضاعفة الصالة، وجاء يف حديث ضعيف وه
مذكور يف أعذب املوارد: )رمضان ابملدينة يعدل سبعني رمضان يف غريها(، لكن هذا حديث سنده ضعيف، لكن 

ام تعدل مائة ألف صالة(، فاألمكنة حديث )ألف صالة( صحيح اثبت. وإذا جئنا إىل مكة: )فصالة يف املسجد احلر 
 تتضاعف فيها احلسنات.

 
 
 

 مضاعفة السيئات
 

وهل السيئات تتضاعف أيضًا  احلديث فيه: )ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة(، إن قيل: كيف يهم 
رك فعلها، فإان ابلسيئة وإذا مل يفعلها تكتب له حسنة، فكل الناس يهمون ابلسيئات ! اجلواب: إذا هم ابلسيئة وت

نسأل: ما موجب الرتك  هل تركها رغبة عنها من أجل خوفه من هللا، أو تركها لعارض منعه قهرًا  خيتلف العلماء يف 
هذه النقطة فقط، فبعضهم يقول: إن هم ابلسيئة ولكنه مل يفعلها ملانع قاهر له، فإنه أيمث على هذا اهلم، يقولون: ألنه 

عزمية. فالفكرة واخلاطرة: شيء خيطر ابلبال ومير، وال يبقى عندك، وال ترتدد اخلاطرة يف يوجد خاطرة وفكرة، وهمٌّ و 
فكرك، فإن استقرت يف قلبك فهي َهٌم وتصميم، فإن أردت التنفيذ فهو العزم، فالعزم هو: اهلم األكيد، واهلم واهلمة: 

قها أم هو جمرد خواطر جتول يف ذهنه  فإذا  أخذ األهبة للعمل. فإذا هم الرجل بسيئة فننظر: هل أخذ يف أسباب حتقي
كان جمرد تفكري بال عزم، واهلم ابلتنفيذ مل أيت بعد، فيتفق العلماء على أن جمرد اخلواطر وجمرد التفكري قبل األخذ يف 

ا مل أسباب التنفيذ ال يؤاخذ عليها، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جتاوز يل عن أميت ما حدثت به أنفسها، م
تعمل أو تتكلم( فحديث النفس خواطر ال يؤاخذ هبا. لكن إذا جالت الفكرة يف فكره وذهنه مث رسخت وأصبحت 
عزماً، وهم ابلفعل، ولكن عرض له عارض خارج عن إرادته منعه من التنفيذ مع وجود التصميم منه، فهل يقال: 



يسلم منها؛ ألنه ما منعه من السيئة إال شيء  تكتب له حسنة، أو تكتب عليه سيئة  بعض العلماء يقول: هذه ال
خارج عن إرادته، وعزمه ال زال موجوداً، فهذا العزم املؤكد على فعلها الذي مل يرتاجع عنه يؤاخذ عليه، واستدلوا 

كان حبديث: )إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار، قالوا: هذا القاتل فما ابل املقتول  قال: إنه  
حريصاً على قتل صاحبه(، وهذا الذي كان حريصاً على قتل صاحبه هل موقفه جمرد احلرص وجمرد العزم أم أنه ابشر 
أسباب القتل  ابشرها، والتقى خبصمه، وجعال يتضارابن ولكنه عجز، فوجد مع اهلم: العزم والتصميم واألخذ يف 

ه هذا، ومثله كمثل شخص أراد أن يسرق، وجلس يف بيته، األسباب ومباشرة السبب، ولكنه عجز، فهذا أيمث على مه
وقال: وهللا! فالن بيته خاٍل، فلو كسرت القفل، ودخلت آلخذ الفلوس، مث أشرتي سيارة وأذهب إىل مكان كذا، 
وأخذ يبين قصورًا على الرمال يف اخليال وهو يف حمله! وقال: ليس هذه الليلة، لكن غدًا، حىت ما قال: إن شاء هللا 
غدًا أذهب وأنفذ، وابت على هذا، وجاء ابملقص الذي يقص القفل، وتركه عنده إىل يوم الغد، ولكن يف الغد مل 

يذهب، وقال: رمبا أتيت الشرطة، ورمبا أييت صاحبه، ورمبا املسألة تصل إىل قطع اليد، فرتك السرقة، ماذا تقولون يف 
مل أيت إىل خطوة التنفيذ، فتكتب له حسنة؛ ألنه رجع من قبل مثل هذا  إنه ترك السرقة مع عدم األخذ ابألسباب، و 

نفسه، لكن إذا ذهب ابملقص، ووضع املقص على القفل، وصار حياول كسره، فسمع حننحة احلارس آتياً فرمى 
ابملقص وهرب، فهل هذا هم بسيئة فلم يفعلها، فتكتب له حسنة  بل تكتب عليه سيئة واحدة فقط، وهذا من رمحة 

واسعة، فإنه مل يكتبها سيئتني، وهذه الصورة ال يسلم منها، وال تكتب له حسنة، واحلديث يقول: )من هم بسيئة هللا ال
فلم يعملها كتبت له حسنة(، فهل ندخل بينه وبني رمحة هللا الواسعة ! ال، ولكن ال نرتك الناس يعبثون. إذاً: اختلف 

مينعه منها إال مانع قهري، فقيل: كيف تكون له حسنة يف ذلك   العلماء فيمن هم ابلسيئة، وأعد هلا كل العدة، ومل
والرسول صلى هللا عليه وسلم وإن أطلق لكن مقتضيات األحكام العامة أو مقتضيات النصوص كلها تدل على أنه 

ن، فهما أيمث، كحديث: )إمنا الدنيا ألربعة...( وذكر أن أحدهم قال: لو أن يل ماالً لعملت من اخلري مثلما يعمل فال
سواء يف األجر، )ورجالً مل يعطه هللا مااًل، ومل يعطه علماً(، فلم يعرف حق هللا فيه، فهو يف أسفل السافلني؛ ألنه 

صرف ماله يف معصية هللا، وعمل املعاصي ابلفعل، والرجل الثالث: مل يعطه هللا مااًل، ومل يعطه علماً، فقال: لو أن يل 
ومن املتعة والشهوة مثل ما يفعل فالن، فهو مثله يف اإلمث، فهذا ليس لديه املال، مثل مال فالن لعملت من اخلري 

ولكن متىن أنه لو متكن لفعل كما فعل فالن، فلحق به يف الدرك األسفل، فهو همن ومتىن أن يكون ولكن أعجزه قلة 
عصية إال لعارض منعه قهرًا؛ املال. فإذاً: العزم املصمم الذي جيعل الشخص حريصاً على املعصية، ومل يكف عن امل

 فهذا أيمث.
 
 
 

 أنواع اهلم
 

هم مؤكد ومصمم على الفعل بعزم، ومل مينع  -1خالصة كالم العلماء يف قوله: )هم حبسنة، وهم بسيئة(: اهلم مهان: 
م والعزمية، منه إال العجز، كحديث: اللذين التقيا بسيفيهما، فالقاتل موجود مهه وعزمه، واملقتول ال ينقص عنه يف اهل

ولكن القاتل ظفر ابلقتل، واملقتول عجز، فقبل وقوع القتل مها ال يتفاوَتن يف اهلم والعزمية بل مها سواء، فكل منهما 
هم مبجرد اخلطرات، مثل رجل أراد أن يسرق  -2حريص على قتل اآلخر، فوجد احلرص واهلم املؤكد من كل منهما. 



لتنفيذ، وما عنده عزم، بل هو جمرد خاطرة يف البال، فقال: أعوذ ابهلل من وفكر وعمل كل التخطيط، ولكن مل يرد ا
الشيطان الرجيم، نقنع ابلقليل، ونرتك الذنب، فتأيت الفكرة تراوده مرة أخرى يف أن يسرق دكان فالن، مث يقول: ال، 

ا أعطاين هللا، فهذا الذي هذا مال زائل، وسيأيت مث يذهب يف طريقه، وما أتى ابحلرام سيذهب يف احلرام، وسأقنع مب
يفكر يف جمرد السرقة، ومل يكن عنده التصميم والعزم األكيد، ومل يذهب ابلفعل إىل احملل الذي يريد سرقته، فله 

حسنة. إذاً: اهلم الذي يصحبه العزم املؤكد شيء، واهلم الذي هو جمرد خاطرة يف البال شيء آخر، ومن هنا يبحث 
اىل يف قصة نيب هللا يوسف عليه وعلى نبينا الصالة والسالم مع زوجة امللك: َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه العلماء يف تفسري قوله تع

[، هل كان اهلم من اجلانبني متساوايً  ال وهللا! قالوا: إن مهها كان مع سبق اإلصرار والعزم 24َوَهمَّ هِبَا ]يوسف:
[ أي: هلم، أو هتيئت لك، فعندها عزم 23قَاَلْت َهْيَت َلَك ]يوسف:املؤكد؛ ألهنا كما قال هللا: َوَغلََّقِت األَبـَْواَب وَ 

مؤكد وتصميم سابق على ما تريد، ولكن هم يوسف هو أمر خاطر، ومهه هبا ليس هو اهلم الذي يؤدي إىل الفعل، 
ع خواطر نفسه فرأى برهان ربه، فهمه هو: اخلاطر والغريزة اجلبلية يف اإلنسان، لكنه قاومها ودافعها، ومل يسرتسل م

[، 25مثل زوجة العزيز، فإهنا مل مينعها من تنفيذ ما كانت تريده إال ما قاله هللا: َوأَْلَفَيا َسيِنَدَها َلَدى اْلَباِب ]يوسف:
فهمها وهم يوسف خمتلفان، ولذا قال الشاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني، 

فكذبت وهو من الصادقني. يهمنا قوله يف احلديث: )من هم بسيئة فلم يعملها...(، وإن كان قميصه قد من دبر 
ملاذا مل يعملها  جاء يف بعض الرواايت: ) إمنا تركها من جرائي(، أي: تركها خمافة هللا، فهذا اخلوف من هللا هو سبب 

رق أو زان أو كذب فتكتب له سيئة احلسنة اليت تكتب له، فكأهنا توبة من جديد. إذا قدر أنه عمل سيئة ابلفعل: س
واحدة، ومل يقل: كاملة كما نبه عليه املؤلف رمحه هللا، فاحلديث أكد احلسنة أبهنا كاملة، حىت ال يظن أهنا احلسنة رقم 
اثنني أو رقم ثالثة، بل هي حسنة كاملة رقم واحد، وجاء هنا بسيئة، وما قال: سيئة كاملة؛ ألن سيئة الفعل ليست  

عل، بل قال: )كتبها سيئة واحدة(، وكأن يف كلمة )واحدة( نوع من التقليل، نعم هو مل يقل: انقصة، لكن كحسنة الف
الفرق يف اللفظ واضح، وهو يعطينا نوع ختفيف، ويشعران بذلك أنه جاء يف بعض اآلاثر أن العبد إذا أذنب يقول 

، إذًا: هي سيئة واحدة، لكنها قابلة للمحو، ملك احلسنات مللك السيئات: انتظر لعله يستغفر، انتظر لعله يتوب
 -كما أشران-وقابلة لإلزالة، فقد تزول أبي مكفر من مكفرات الذنوب. يقول العلماء: احلسنة والسيئة تتضاعف 

ابلزمان، وتتضاعف ابملكان، وتتضاعف ابألشخاص، فالصالة تتضاعف يف هذا املسجد النبوي الشريف، واحلسنة 
ة، وجاء يف حديث مضاعفة السيئة يف مكة، ومل أيت ذلك يف املدينة، بل يف مكة، قال هللا أيضاً تتضاعف يف مك

[، فقال: )ومن يرد(، وقد سئل أمحد رمحه هللا: هل 25تعاىل: َوَمْن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ]احلج:
 مبكة، ولو كان يف عدن ونوى قتل إنسان عند البيت لكتب عليه حياسب العبد على مهه ابملعصية  قال: ال، إال

الوزر، ولو كان خارج مكة ونوى ارتكاب اإلمث يف مكة فإنه يضاعف له اإلمث على ذلك. ولذلك يقول العلماء: من 
على، عصى امللك يف بالطه أو على بساطه ليس كمن يعصي امللك وهو يف آخر مملكته ويف آخر بالده، وهلل املثل األ

فحرمة البيت عظيمة عند هللا؛ وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض، فال 
حتل ألحد، وإمنا أحلت يل ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها إىل يوم القيامة(، ومن هنا كان هلا أحكام خاصة، وقال 

[، أيمن فيه اإلنسان واحليوان والطري، بل حىت الشجر أيمن أن تقلعه أو 97ن:هللا: َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ]آل عمرا
تعتدي عليه؛ ألنه يف حرم هللا، فهو مأوى كل مسلم من مشارق األرض ومغارهبا، فإذا مل يكن اإلنسان آمناً على 

 نفسه، آمناً على ماله فكيف يؤدي حق هللا ! ......
 



 
 األشهر احلرم

 
 
 

ه يف السنة أزمنة حمرمة، وكان العرب يف اجلاهلية يعظموهنا، وكانوا يكفون عن القتال واألذى فيها، وجعل املوىل سبحان
َنا َعَشَر َشْهًرا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يـَْوَم َخَلَق ا َها وهي األشهر احلرم. قال هللا: ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثـْ لسََّمَواِت َواأَلْرَض ِمنـْ

يُن اْلَقيِنُم ]التوبة:َأْربـَعَ  [، 36[ أي: تعظيم حرمات تلك األشهر َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكْم ]التوبة:36ٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِن
واألشهر احلرم هي: شهر رجب، وذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ثالثة أشهر متواليات، ورجب الفرد. وقال هللا: 

[، وما هي األشهر املعلومات  هي: شوال، وذو القعدة، وذو احلجة، فشوال 197َماٌت ]البقرة:احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلو 
انفرد أبشهر احلج، واحملرم انفرد ابألشهر احلرم، وذو القعدة وذو احلجة اشرتكا يف أشهر احلج واألشهر احلرم، فإذا  

رم، فاملوىل سبحانه يقول: ال حتُِلُّوا َشَعائَِر كان شوال وذو القعدة وذو احلجة هي أشهر احلج، واحملرم من األشهر احل
[، فيحرم على الناس يف منازهلم، وعلى 2اَّللَِّ َوال الشَّْهَر احْلََراَم َوال اهْلَْدَي َوال اْلَقالِئَد َوال آمِننَي اْلبَـْيَت احْلََراَم ]املائدة:

م الذين يبتغون فضاًل من هللا. أي: فال حتلوا األشهر القبائل يف أماكنهم، أن حيلوا شعائر هللا، وال آمني البيت احلرا
احلرم، وال حتلوا الشعائر، وال القالئد، وال آمني البيت، وهم قاصدو البيت احلرام من احلجاج واملعتمرين، فقد كان 

إىل حنو شهر احلاج من قبل أييت من أقصى اجلزيرة أو من البحرين أو من دول اخلليج متجهاً إىل مكة، وحيتاج يف جميئه 
ونصف، فلو خرج من نصف شوال، وجاء إىل مكة، وأدرك عرفة، فيقضي شهرًا ونصفاً يف سفره وحجه، مث إذا أراد 
أن يرجع فمعه بقية ذي احلجة وشهر احملرم، فيذهب احلاج الذي من أقصى اجلزيرة ويرجع إىل أهله يف األشهر احلرم، 

ت احلج يتزامن مع األشهر احلرم لتحفظ حرمة احلاج. ويف الوقت وهو معصوم الدم، آمناً من تلك القبائل، فوق
احلاضر أييت احلجاج من الصني، ومن موسكو، ومن واشنطن، ومن أقصى العامل، فقد يصل يف عشر ساعات 

ابلطريان، فيأيت ويرجع يف األشهر احلرم، وإذا وصل إىل مكة فهو يف األشهر احلرم، ويف البلد احلرام، فحينئٍذ يؤدي 
حجه آمناً مطمئناً، قد أمنه املوىل، ومن اعرتض احلاج، ومن أزعج احلاج أو أزعجه أو أقلقه أو أخافه؛ فهو حمارب 
هلل؛ ألن هللا أمنه، فيأيت هذا وخيفر ذمة هللا. هللا يقول: اي عبادي! هلم إىل بييت آمنني، بييت أعددته لكم ومن دخله  

نهم هللا! وهم يف غفلة عن هذا، فكل من أهاج حاجاً، وكل من آذى كان آمناً، مث أييت هذا ويتعدى على من أم
مسلماً جاء للحج، وكل من أخاف إنساانً يف حرم هللا، فقد توعده هللا ابلعذاب األليم. لو أن إنساانً دخل بيتك، مث 

رم آمناً، جاء إنسان وفتح الباب واعتدى عليه، فقد اعتدى على صاحب البيت أيضاً، فاملوىل سبحانه جعل احل
وجعله عتيقاً من اجلبابرة، وأمن هواءه وأرضه ومساءه، مث أييت إنسان فيستهني بتلك احلرمة، ويعتدي على حرم املوىل 

 لعباده الذي جعله آمناً فوهللا إنه إلجرام كبري، وال يؤمن على هذا املعتدي مكر هللا. ......
 
 

 حرمة املسجد احلرام
 
 



 
يئة تتضاعف بعظم حرمة املكان؛ وهلذا قالوا: من قتل يف احلرم نفساً خطًأ فالدية تغلظ، إذًا: احلسنة تتضاعف، والس

وحنن نعلم أبن القتل نوعان: عمد وخطأ، والعمد فيه القصاص إال أن يعفو أهل الدم، واخلطأ فيه الدية مائة من 
لة على أن الدية تتضاعف، أي: تغلظ، اإلبل، لكن إذا وقع القتل خطأً يف األشهر احلرم أو يف حرم مكة، فينص احلناب

والدية قد تكون مغلظة وقد تكون عادية، فالدية العادية مائة من اإلبل أايً كانت، ولكن املغلظة منها أربعون انقة 
حاماًل، وأين جيد أربعني انقة حاماًل  فهذا من ابب التغليظ بسبب حرمة املكان والزمان. قالوا: من هم بسيئة فلم 

بت له حسنة، إال إذا كان يف مكة، فإنه يؤاخذ على هذا اهلم، فإن عملها ضوعفت عليه السيئة، قال جماهد يعملها كت
وهو ممن أخذ عن ابن عباس : احلسنة تتضاعف يف مكة والسيئة كذلك، ومن هنا ملا أمر أمري املؤمنني عمر رضي هللا 

قال: ال أستطيع أن أسكن بلدًا تتضاعف فيه السيئة   عنه ابن عباس أن يقيم للناس احلج، أي: يكون مفتياً للحجاج،
كما تتضاعف فيه احلسنة، ولكن أسكن الطائف، وإذا جاء وقت احلج نزلت إىل مكة مدة احلج، فسمح له بذلك، 

 مث تويف ابن عباس يف الطائف هلذا السبب. ......
 
 

 فضل هللا تعاىل يف مضاعفة احلسنات
 
 
 

العبد مع ربه، وكيفية تعامل املالئكة مع العبد، وقد روي عن ابن مسعود وعن أمحد  فهذا احلديث يبني كيفية تعامل
قاال: ما أهلكه من غلبت عشراته آحاُده، أي: احلسنة بعشر، والسيئة بواحدة، ومع هذا فمن الناس من أييت يوم 

على السيئة إال بواحدة ما مل  القيامة وسيئاته أكثر عدداً من حسناته! فاملوىل يضاعف لك احلسنة بعشر، وال حياسبك
تتب وتستغفر، ومع هذا كله تكون حصيلة السيئات عندك يوم القيامة أكثر من احلسنات! فال يهلك على هللا إال 
هالك. روى النسائي وأبو داود وأمحد رمحهم هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )خصلتان ال حيافظ عليهما 

يسريَتن، وقليل من يفعلهما! إذا قال بعد كل صالة: سبحان هللا، احلمد هلل، هللا أكرب، مسلم إال دخل اجلنة، ومها 
عشرًا عشراً، فتلك مخسون ومائة( أي: ألن كل واحدة عشر مرات، فهي ثالثون، يقول ذلك عقب كل صالة، 

ه مائة مرة، فتلك فثالثون يف مخس صلوات مبائة ومخسني، قال: )وإذا أوى إىل فراشه سبح هللا ومحد هللا وكرب 
(، قال: )وهو لن يفعل سيئات هبذا العدد(، أو 2500مخسمائة وألفا حسنة( أي: ألن مائتان ومخسون يف عشرة بـ)

كما قال عليه الصالة والسالم. وهذا احلديث والتوجيه النبوي الكرمي معادلة، لتعرف كم حسناتك يف اليوم وكم 
مد هلل، هللا أكرب، عقب كل صالة عشرًا عشراً، كان جمموع ذلك مائة سيئاتك، فإذا حرصت على سبحان هللا، احل

ومخسني؛ فمائة ومخسون يف اللسان، ولكن يف امليزان تكتب ألفاً ومخسمائة؛ ألن مائة ومخسني يف عشرة أبلف 
ند ومخسمائة، وعند النوم تقوهلا مائة مرة، فهي أبلف، فيكون لديك ألف ومخسمائة عقب الصلوات ولديك ألف ع

اإليواء إىل الفراش، فمجموع احلسنات عند هللا ألفان ومخسمائة حسنة، ولن يعمل العبد إن شاء هللا سيئات بقدر 
ذلك. فلو عملنا هذا، فحصيلة احلسنات أكثر بال شك، فما عمل من خري بعد ذلك فهو فضل له، وهو سيعمل 

ون هذا، وسيتصدق، وسيقول كلمة احلق، وكل خريًا غري هذا؛ فسيلقي السالم، وسيلقى أخاه بوجه طلق، وسيعا



ذلك حسنات له، ومع هذا كله أييت إنسان يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته!! نسأل هللا السالمة والعافية، 
ونسأل هللا أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، 

 عليكم ورمحة هللا وبركاته. ......والسالم 
 
 

 األسئلة
...... 
 
 
 

 مضاعفة أجر الصدقة حبسب حاجة املسكني
 
 
 

السؤال: هل الصدقة تتضاعف حبسب شدة حاجة املسكني  اجلواب: أليست احلسنات يف ذاهتا أيضاً تتفاضل  قال 
يقول أبو حيان : )وال تستوي احلسنة وال السيئة( فيها  [34هللا سبحانه: َوال َتْسَتِوي احْلََسَنُة َوال السَّيِنَئُة ]فصلت:

احتماالن: األول: احلسنة من حيث هي من ابب احلسن، والسيئة من حيث هي من ابب اإلساءة ال يستواين، فهذه 
حسنة معروفة، وهذه سيئة قبيحة، فهما متباعدان ونقيضان. الثاين: وال تستوي احلسنة يف ذاهتا، بل يوجد حسنة رقم 

احد، وحسنة رقم اثنني، وحسنة رقم عشرة، وكذلك السيئة تتفاوت، وقد أشران إىل تفاوت احلسنات حبسب عمل و 
العبد، وقد قال صلى هللا عليه وسلم ألصحابه: )سبق درهم مائة ألف درهم!(، والدرهم واحد، لكنه يقول هلم: 

ضيات يتساءل: كيف هذا واجلنس واحد ! )سبق درهم مائة ألف درهم!!( فميزان العقل واملنطق واحلساب والراي
فالدرهم هو الدرهم، وهذه مئات اآلالف من الدراهم، فكيف هذا العدد كله يتأخر ويسبقه درهم واحد ! فبني صلى 
هللا عليه وسلم ذلك فقال: )رجل معه درمهان، فتصدق أبحدمها، ورجل عنده مال كثري فأخذ من عرض ماله مائة 

وا هذه املقارنة، فشخص عنده درمهان فقط، فتصدق بواحد، فنسبة الصدقة من رأس املال ألف وتصدق هبا(. فانظر 
%(؛ ألن الباقي واحد فقط، وهذا الذي عنده مال كثري، مثاًل مليون، 50%(، والباقي معه بعد الصدقة )50)

ه مائة ألف، أو مائتا ألف وجاءه مشروع من املشاريع، فمرة يبيع بيته أو يبيع أرضه فربح عشرات املاليني، وقال: هذ
رايل صدقة، فلو تصدق صاحب عشرة ماليني مبائيت ألف، فاملائتا األلف من العشرة املاليني، نسبتها واحد من 
مائتني، فأين واحد من مائتني من مخسني يف املائة ! فهي نسبة مئوية بعيدة جداً. ولو أن صاحب العشرة املاليني 

ة وسيبقى له بعد ذلك تسعة ماليني، وال يشعر بشيء خسره. إذًا: هناك فرق كبري تصدق مبليون، فهي عشرة ابملائ
بني القلب الذي يسخو بنصف رأس ماله ومل يبق بيده إال درهم واحد، والشخص الذي تصدق بشيء مل يشعر به، 

كثر من ذكر ويبقى عنده ما يغطي ما تصدق به عشرات املرات، فالدرهم الواحد إذا خرج من قلب نقي، وصاحبه ي
هللا، فهو أفضل من صاحب املئات اليت خرجت من قلب ال حيس أبثرها كإحساس قلب صاحب الدرمهني، ومن هنا 

%( 30%( من قدر حاجته، فأعطيته )70تتفاضل احلسنات فيما بينها. وأنت لو تصدقت إلنسان حمتاج، وعنده )



%( اليت أعطيتها 20ن حاجته، فهل صدقة )%( م20%(، وأعطيته )100لسد حاجته، وأتيت إلنسان حمتاج لـ)
%( ال أبس 70%( اليت كملت هبا لصاحب السبعني  وأيهما أشد سدادًا لصاحبها  فصاحب )30هلذا تعادل )

%(، لكن هذا الذي ليس عنده شيء، فهو مسكني الصق يف األرض كما قال هللا: 50حباله، حىت لو كان صاحب )
َربٍَة ] [، وليس لديه شيء حيركه، فأنت حركته وأنعشته بصدقتك، فهي أفضل. إذًا: احلسنة 16البلد:َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمتـْ

يف ذاهتا تتفاوت حبسب حاجة احملتاج، كما أهنا تتفاوت بتفاوت الزمان واملكان، وهللا أعلم. وصلى هللا وسلم على نبيه 
 حممد وآله وصحبه.

 
 
 

 وناحلديث الثامن والثالث -شرح األربعني النووية 
 

 شرح حديث: )من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب...(
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. 
م: إن هللا تعاىل أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ] عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

قال: )من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب، وما تقرب إيلن عبدي بشيء أحب إيلن مما افرتضته عليه، وال يزال عبدي 
يتقرب إيلن ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، 

 لين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه( رواه البخاري [ . ......ورجله اليت ميشي هبا، ولئن سأ
 
 
 

 الزايدات اليت مل تثبت
 
 

هذا احلديث النبوي الشريف يعترب عند العلماء من أشرف وأخص ما جاء يف فضل أولياء هللا سبحانه. وهذا احلديث 
انفرد به، وال يوجد احلديث يف كتب  هبذه األلفاظ قال النووي هنا: رواه البخاري، وظن بعض الناس أن البخاري

السنن سوى البخاري ، ولكن يوجد هذا احلديث أيضاً يف حلية األولياء، وذكره السيوطي يف رسالة خمتصرة، وكتب 
فيه الشوكاين كتاابً مستقاًل مساه: قطر الويل بشرح حديث الويل، وقد طبع كتابه هذا، وذكر أن أمحد رمحه هللا ذكره يف  

، وكذلك البيهقي ؛ ولكن لضيق الوقت مل أمتكن من االطالع عليه يف كتايب أمحد والبيهقي ، وهو كتاب الزهد
موجود بنصه يف اجلزء الثامن من حلية األولياء، وأنصح طالب العلم أال يكتفي بكتاب البغية الذي فهرس أحاديث 

امن يف ترمجة احلسن بن حيىي بن احلسنني احللية؛ ألن هذا احلديث ابلذات سقط من الفهرس، وهو يوجد يف اجلزء الث
. وقد تكلم عليه ابن حجر فيما ال يقل عن مخس أو ست صفحات يف اجلزء احلادي عشر من فتح الباري يف كتاب 
التواضع. واستشكل بعض العلماء فقال: ما عالقة هذا احلديث ابب التواضع  وإذا رجع طالب العلم إىل مرجعه 



صاًل، ويقول الشوكاين يف كتابه على هذا احلديث: مل يكن عندي أثناء شرح هذا فسيجد اجلواب على ذلك مف
احلديث سوى فتح الباري لـابن حجر . إذًا: هذا احلديث له أمهيته، وعين به شراح األربعني النووية، وفعاًل عين به 

ذكران هذا احلديث عرضاً يف أيضاً ابن حجر، وشرحه على ما جاء أبلفاظه اليت مسعنا. وحنب أن ننبه أنه سبق وأن 
بعض الليايل، وذكران يف آخره زايدة كنا حنفظها أثناء الطلب، ومسعناها من مشاخينا، وفسروها لنا مبا يتفق مع معىن 

احلديث، والزايدة هي: )وجعلته عبدًا رابنياً يقول للشيء: كن، فيكون( ، وتساءلنا: ما معىن )عبدًا رابنياً يقول ..( إىل 
الوا: جيعله جماب الدعوة، ولكن مبا أن األمر نص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقد حبثنا عن تلك آخره  فق

وكلنا يعرف سعة -الزايدة يف املراجع فلم جندها، وبلغين أن بعض اإلخوة جيتمعون عند فضيلة الشيخ محاد األنصاري 
راجع كلها مل تذكرها؛ ولذا أحببت التنبيه على ذلك؛ ويبحثون عن تلك الزايدة، وأعتقد أن تلك امل -مكتبته وعلمه

ليعرف طالب العلم أهنا ال توجد يف كتب السنن، واألوىل التحفظ من ذكرها، وما جاء يف احلديث يف صحيح 
استنصر يب  -وبعض الرواايت-البخاري فيه الكفاية؛ ألن هللا سبحانه قال: )لئن سألين ألعطينه، ولئن استنصرين 

سيأيت تفصيل ذلك. ويف هذا املسجد النبوي الشريف دروس وعرب لطالب العلم، وأذكر هذا ال اعتذارًا يف ألنصرنه( و 
املوقف، ولكن بياانً للمنهج، وقد اجتهد عمر رضي هللا تعاىل عنه، وأراد أن حيدد املهور اجتهادًا منه، فتقوم امرأة 

تُ  [ فكيف حتدد شيئاً مل حيدده هللا 20ْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا ]النساء:وتقول: ليس لك ذاك اي عمر! وهللا تعاىل يقول: َوآتـَيـْ
يف كتابه ! فقال عمر ومبلء فيه، وعلى رءوس األشهاد، وعلى منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أخطأ عمر، 

ني رمحة هللا تعاىل وأصابت امرأة. ولقد رفع ذلك عمر عند أصحابه. ويف هذا املكان ابلذات، وكان والدان الشيخ األم
َتاِب اَّللَِّ علينا وعليه يف دروس رمضان يف التفسري، وعند اآلية الكرمية: ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا يف كِ 

ة السيف [ إىل آخر اآلية، قال: أيها اإلخوة! كنا قلنا سابقاً أن تلك األشهر قد نسخت، ونسختها آي36.. ]التوبة:
، ولكن بعد التأمل والبحث ظهر لنا أهنا مل تنسخ، وأهنا ابقية على حرمتها، فأحببنا أن  -كما يقول بعض املفسرين-

ننبه اإلخوان على ما سبق أن قلناه. وهكذا أيها اإلخوة! يبلغ احلاضر منكم الغائب أن تلك العبارة حبثتها شخصياً 
تلك املراجع؛ ولذا نقف على ما جاء يف صحيح البخاري ، وما جاء يف احللية  يف تلك املراجع، فلم أجد هلا ذكرًا يف

بزايدة بعض األلفاظ فنعرض هلا عند شرح احلديث إن شاء هللا، وأمحد هللا مرة أخرى، وأشكر اإلخوة الذين نبهوا 
 على ذلك، واحلمد هلل.

 
 
 

 من هو الويل 
 

انه أنه قال: )من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب(، هنا يقف يقول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبح
العلماء عند: )من عادى يل ولياً( من هو الويل  وكيف يعاديه  وكيف يؤاذنه هللا ابحلرب  وهل كل عداوة تدخل يف 

ٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن هذا  يقول العلماء: الويل من نص القرآن الكرمي عليه بقوله: َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ال َخوْ 
يف مبحث الوصل -[ ومن قانون اللغة العربية يف البالغة 63[من  الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ]يونس:62]يونس:

أن اجلملة إذا كانت جديدة تعطف ابلواو، وإذا كانت مفسرة أو مرتبطة مبا قبلها كأن تكون جزءاً  -والفصل يف البيان
من كل، أو بياانً جململ، فإهنا ال تعطف ابلواو ولكن أتيت َتبعة هلا، وأشران إىل ذلك مرارًا، وهذه القضية البالغية حتل 



إشكاالت كثرية عند طلبة العلم يف مآزق املواقف، وخاصة يف مواقف العقائد. بيان لذلك: جتد يف مستهل املصحف 
[ )ُهًدى( 2-1مَحِن اْلرََّحيِم امل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي ]البقرة:الشريف قوله سبحانه: ِبْسِم اَّللَِّ اْلرَّ 

ملن  )ِلْلُمتَِّقنَي( مث جاء بعد ذلك أبوصاف ألشخاص، وهل األوصاف جاءت معطوفة ابلواو أو جاءت متصلة بدون 
[ ومل يقل: )هدى 3-2َغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]البقرة:عطف  ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبلْ 

للمتقني والذين يؤمنون ابلغيب( ال، يقول البالغيون: لو قيل: ومن املتقون الذين يهتدون ابلكتاب  قال: الَِّذيَن 
[، ولو جاء ابلواو لكانت مفرقة، وكان عندان 3قْـَناُهْم يُنِفُقوَن ]البقرة:يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالة َومِمَّا َرزَ 

قسمان: لو قيل: )هدى للمتقني، والذين يؤمنون ابلغيب( يبقى عندان متقون، وعندان مؤمنون ابلغيب. إذًا: الوصل 
كل أمر املعية، وهي والفصل يف البيان هو سر البالغة، ومن هنا: أجاب أمحد بن حنبل رمحه هللا على من استش

إثبات ما جاء يف كتاب هللا بدون أتويل وال صرف للمعىن، وذلك يف قضية نيب هللا موسى عليه وعلى نبينا الصالة 
[، وقوله: َما َيُكوُن 46والسالم، عندما قال املوىل سبحانه ملا أرسله وأخاه إىل فرعون: ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى ]طه:

َعُهْم أَْيَن َما َكانُوا مثَّ ى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوال مَخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال َأْدىَن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو مَ ِمْن جَنْوَ 
هللا: إن معية هللا ملوسى وأخيه تفسر  [ ومبجموع هاتني اآليتني قال أمحد رمحه7يـُنَـبِنئُـُهْم مبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ]اجملادلة:

مبا بعد املعية ِإنَّيِن َمَعُكَما  ومل يقل: )وأمسع وأرى(، وإال كانت معية مسع ورؤية، ولكن قال: )أمسع وأرى(، وهي عني 
وسلم  املعية اليت بينها سبحانه وتعاىل، فهي معية أتييد ونصرة، وهي عني املعية يف غار حراء مع النيب صلى هللا عليه

نَـنْيِ ِإْذ مُهَا يف الْ  َغاِر ِإْذ يـَُقوُل يف قصة اهلجرة عندما خرج صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل: ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا اَثينَ اثـْ
! اي رسول هللا! لو [، قاهلا صلى هللا عليه وسلم حينما قال أبو بكر : وهللا40ِلَصاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنَّ اَّللََّ َمَعَنا ]التوبة:

نظر أحدهم إىل حتت قدمه ألبصران، قال: )ما ابلك ابثنني هللا اثلثهما (، املوىل سبحانه وتعاىل بني ملوسى بقوله: ِإنَّيِن 
ِإالَّ ُهَو  [، ومعية هللا العامة هي جلميع اخللق ابلعلم واالطالع: َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثَةٍ 46َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى ]طه:

[، وأمحد قال: اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها َأمَلْ تـََر َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم َما يف السََّمَواِت َوَما يف اأَلْرِض َما 7رَاِبُعُهْم ]اجملادلة:
َم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِن َشْيٍء َعِليٌم [ وآخرها: مثَّ يـُنَـبِنئُـُهْم مبَا َعِمُلوا يـَوْ 7َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ ]اجملادلة:

[قال: بدأها ابلعلم وختمها ابلعلم فهي معية علم، ومعية العلم جلميع الكائنات مستوية، ولكن معية 7]اجملادلة:
والعدوة البعد التأييد والنصرة خاصة لرسله وألوليائه. إذًا: الويل من املواالة، واملواالة القرب، والعداوة من العدوة، 

يقال: عدوة الوادي أي: كل واحدة يف جانب، وهنا قوله: )من عادى يل( يقول ابن حجر : واستشكل العلماء كلمة 
)عادى يل(، فاملفاعلة هنا معاداة مع أن ويل هللا ال يعادي أحدًا؛ ألنه متصف ابحللم ومكارم األخالق وسعة الصدر، 

 شخص آخر  وأجيب عن ذلك: أبن املعاداة هنا: إمنا هي من جانب واحد،  فكيف تكون املعاداة بني ويل هللا وبني
كما تقول املعاانة حني تعاين األمر، وكذا يقال: املسافر وليس مفاعاًل مع شخص آخر، واملقاتل واملزاحم معه شريك، 

 تكون من جانب واحد. واملناقش واجملادل معه شريك، ولكن املسافر ليس معه إنسان مفاعل معه، إذًا: املعاداة هنا
 
 

 املعاداة اليت تستوجب حماربة هللا
 
 
 



هل كل معاداة لويل تستوجب حرابً هلل  اجلواب: ال، ولقد وقع النقاش واخلالف يف أمور دنيوية بني خرية األمة 
 أمر وأكرمها عند هللا، وهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهل كانت معاداة  قالوا: ال، واخلصومة يف

الدنيا من طبيعة البشر، فـعمر رضي هللا عنه اختصم مع أيب بن كعب يف خنيل، وقال أيب : أألنك أمري املؤمنني ! 
وهذه خصومة، فقال: ال وهللا! اخرت من شئت حنتكم إليه، قال أيب : حنتكم إىل زيد بن اثبت، ويذهب أمري املؤمنني 

زيد : هلم اي أمري املؤمنني! فيقول عمر : ال، ما جئتك أمريًا للمؤمنني، مع خصمه إىل دار زيد، ويدخالن معاً، فيقول 
إمنا جئتك خمتصماً مع خصمي، فقال: اجلس مع خصمك، فيجلس مع خصمه، فقال زيد : ما دعواك اي أيب  ! 

في أمري قال: خنل يل يف كذا وكذا، قال زيد : ألك بينة عليها  قال: ال، وأطلب ميينه، فتساهل زيد وقال: أَوتع
املؤمنني من اليمني  فصاح عليه عمر : وحيك! جرت يف احلكم، أكل الناس تشفع فيه يف احلكم ! ملاذا ال توجه إيلن 
اليمني ! قال: أحتلف  قال: نعم أحلف، فحلف عمر ، ومبقتضى عدم البينة، وحلف املدعى عليه، برئت ذمته، 

وهذه خصومة يف القضاء، لكن هل هي معاداة لويل هللا   وحكم ابلنخيل لـعمر ، وصرف النظر عن دعوى املدعي،
ال وهللا! إمنا هي أمور جبلية يف أمور الدنيا، ومن هنا يقول العلماء: )من عادى يل ولياً(، ليس منه املطالبة حبق 

اي  شرعي، ولنأت إىل سر احلديث وإىل البالغة اليت ُتشم وال تُلمس يف هذا اللفظ النبوي الكرمي، حتسسوا معي
إخوان! )من عادى يل ولياً(، ومل يقل: من عادى ولياً يل، بل )من عادى يل ولياً(، فهل جتدون فيها فرقاً أم ال  الذوق 

البالغي هنا: بتقدمي )يل( على )ولياً(، فإن تقدمي اجلار واجملرور هنا، وإضافته إىل املوىل سبحانه ُيشعر أبن احملاربة 
ياً هلل، أما لو قال: )من عادى ولياً يل(، فقد يكون هذا الويل عنده ما يوجب املعاداة، تكون ملن عادى الويل لكونه ول

لكن )من عادى يل(، يعين: من أجلي وبسبيب وابمسي، فمن عاداه وهو ينتمي إيلن فقد آذنته ابحلرب، واحلديث يف 
اً هلل، ومن الذي يعادي ويل هللا لواليته هلل  بالغته ُيشعر أبن العداوة املنهي عنها واحملذر منها هي أن يعاديه لكونه ولي

نعلم مجيعاً أن والية هللا ال حتصل ابملعصية والفسوق واخلروج على كتاب هللا وسنة رسوله، وال مبخالفة اإلمجاع وشق 
الكتاب يعترب فاصاًل بني احلق والباطل. ويل هللا فعاًل كما جاء يف  -كما يتفق العلماء-عصا املسلمني، فهذا احلديث 
[، ومقتضى اإلميان: اإلميان ابهلل وبكتابه وبرسوله، واإلميان يستلزم العمل ابحلق 63الكرمي: الَِّذيَن آَمُنوا ]يونس:

والتمسك به، فقولك: آمنت ابهلل، تؤمن بكل صفات هللا، وتؤمن بكل ما جاء عن هللا، ومما جاء عن هللا كتابه 
قتضى اإلميان اإلميان برسالة النيب صلى هللا عليه وسلم، فتلتزم كل ما جاءك سبحانه ورسوله الذي ارسله إلينا، فمن م

به. عندما تقول: )ال إله( نفيت اآلهلة كلها بكلمة )ال(، فإذا جئت تقول: )إال هللا(، )إال( أداة استثناء، وما بعدها 
اختذت شريكاً مع هللا، وقربت قرابانً لغري  يغاير ما قبلها، فنفيت عموم اآلهلة كلها، وأثبت إهلاً واحدًا وهو هللا، فإذا

هللا، انقضت ذلك، ومل تكن ملتزماً هبا، فال يصح قولك: )ال إله إال هللا( إال بنبذ مجيع اآلهلة سوى هللا، وقد فهم 
 كون مع هللا أحد.[، فال ي5ذلك املشركون متاماً وقالوا: َأَجَعَل اآلهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب ]ص:

 
 
 

 أول نداء يف القرآن
 
 
 



مبقتضى إميانك برسول هللا، تؤمن أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسله هللا رسواًل، وأعطاه مقومات البعثة، وهي 
شواهد الصدق واإلرسال، كما اء يف أول سورة البقرة، يقول والدان الشيخ األمني : هو أول نداء يف املصحف: اَي 

اأَلْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء ا النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن * الَِّذي َجَعَل َلُكُم أَيُـّهَ 
ُتْم تـَْعَلُموَن ]البقرة:َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َفال جتَْ  [هلموا! 22-21َعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا َوأَنـْ

اعبدوا ربكم! الرب املوجد املريب املدبر كما روي يف احلديث: )أدبر عبادي مبا أعلم يف قلوهبم(، فرب العاملني هو 
، هو خلقك، والذي خلقك خالق الكون والعوامل كلها، ومربيها على نعمه وعلى أرزاقه، وتدبريه خللقه مبا يصلحهم

هل يرتكك  ال, هل خلقك وحدك  ال، الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم  مث بعد خلقك أقام لك بيتاً كبريًا جداً، 
فجعل األرض فراشاً مستوية مهدًا، تنبت لك.. حتفر فيها.. تشقها.. مسخرة لك، ليست من احلديد الصلب فتعجز 

ت من الصخور اليت تعجز أن تشقها، واألرض مهادًا، واجلبال أوَتدًا، فهي ممهدة مثل البيت عن زراعتها، وليس
املمهد بفراشه، لو فرشها لنا حريرًا لكنَّا نعجز؛ ألن احلرير ما ينبت، والرتبة اليت عليها هي اختيار املوىل تفعل فيها ما 

هاده وقبة بنائه ينزل املاء من السماء، فتقبله األرض املهاد الفراش شئت، َوالسََّماَء بَِناًء  مثل القبة، ويف هذا البناء مب
َنا اْلَماَء َصبًّا * مثَّ َشَقْقَنا اأَلْرَض َشقًّ  َنا ِفيَها َحبًّا * فتنبت، قال تعاىل: فـَْليَـْنظُِر اإِلنَساُن ِإىَل َطَعاِمِه * َأانَّ َصبَـبـْ بَـتـْ ا * فَأَنـْ

َعاِمُكْم ]عبس:َوِعنَـًبا َوَقْضًبا * َوزَيـُْتوانً  [. من الذي 32-24 َوخَنْاًل * َوَحَداِئَق ُغْلًبا * َوفَاِكَهًة َوَأابًّ * َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنـْ
أنزل املاء من السماء صباً  من الذي شق األرض للنبات الرطب الناعم  من الذي جعله مثمرًا حباً وعنباً وقضباً 

مرها  إنه هللا. إذًا: اي ابن آدم! كن عاقاًل، واشكر النعمة وقابلها أبداء حق وزينوانً وخناًل  من الذي ينبت هذه ويث
[والند املماثل املعاند، يقال: فالن شريك لفالن، الشريك قد يكون له 22صاحبها، َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا ]البقرة:

ع بدرهم، شريك يف مصنع وعمره ما صنع العشر، وقد يكون ضعيفاً، وقد يكون غشيماً، شريك بتجارة وعمره ما اب
آبلة، ويطلق عليه شريك، لكن الند املماثل وقد يكون أحسن منك، أنت َتجر وأان أجتر منك، َفال جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَنَداًدا  

ُتْم تـَْعَلُموَن ((]البقرة: رمحه هللا: هذه [، يقول والدان 22معاندًا مضادًا هلل يف خلقه، مث تصرفون العبادة له، )) َوأَنـْ
[، ال وهللا! ما خلقنا من غري 35داللة صدق على ال إله إال هللا َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن ]الطور:

ممَّا شيء، وال خلقنا أنفسنا، إذاً: هللا خلقكم غصباً عنكم، مث أييت دليل على أن حممداً رسول هللا: َوِإْن ُكنُتْم يف رَْيٍب 
[، عبدان الذي اصطفيناه وأرسلناه برسالة، مث أنتم تكذبون ابلرسالة، أنتم ما كذبتم 23نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن ]البقرة:

بعبدان، فأنتم تعرفون حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، وتعرفون مولده ونشأته: َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم 
[هم ما أنكروا حممد بن عبد هللا، وال أنكروا صدقه ولكن أنكروا الذي جاءهم به َوقَاُلوا َلْوال نـُزِنَل َهَذا 128]التوبة:

[ أهم 32[اي سبحان هللا! َأُهْم يـَْقِسُموَن َرمْحََة رَبِنَك ]الزخرف:31اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـنْيِ َعِظيٍم ]الزخرف:
ة هللا جيعلها حيث شاء، إن كنتم يف ريب من هذا الكتاب الذي أنزلنا على عبدان وهو حمل يقسموهنا  ال. هذه رمح

[ هاتوا شهداءكم، احضروا وجتمعوا 23الرسالة، فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ]البقرة:
[انظروا هذه العظمة اي إخوان! )) فَِإْن 24فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا ]البقرة:[ 23وتعاونوا: ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ]البقرة:

مَلْ  مَلْ تـَْفَعُلوا (( وأعلم أنكم لن تفعلوا، وهل فعلوا  ال وهللا، ما فعلوا وصدق هللا يف قوله فيهم: )َوَلْن تـَْفَعُلوا(...، فَِإنْ 
[ سبحان هللا العظيم! إذًا: تصديق الرسالة أن 24ُقوا النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَها النَّاُس واحِلَجارَة ]البقرة:تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتَـّ 

تؤمن هبذا الكتاب، فإذا قلت: حممد رسول هللا، صدقت ابلرسالة اليت جاء هبا، ومقتضى تصديقك ابلرسالة أن تعمل 
ونه السلك الدبلوماسي، أي دولة يف العامل مستقلة بذاهتا، ولكن  مبقتضاها، ونضرب مثاًل يف العصر احلاضر مبا يسم

كما يقولون: الناس للناس من بدٍو وحاضرة بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم ال يوجد دولة يف العامل تعيش لوحدها 



يف علم، كيف أبدًا، وال يوجد فرد يعيش يف العامل وحده، كل دولة حمتاجة لألخرى، ترتابط معها يف جتارة يف سياسية 
تفعل  هل رئيس كل دولة يذهب إىل كل رئيس  ال أبداً، كل دولة جتعل هلا سفريًا، فالدولة عندما ترسل سفريًا هلا، 

السفري هذا ليس مرسالً من أفراد الشعب، بل من رئيس الدولة، فحينما يذهب السفري نسمع أنه يقدم أوراقاً لرئيس 
ر اخلارجية، ويعرض األوراق على رئيس الدولة، وتعمل له مراسيم رمسية، ويُعلن الدولة اليت جاء إليها، فيأخذها وزي

أبن سفري الدولة الفالنية عندان هو فالن. فإذا جاءهم بقصاصة ورق.. جاءهم بتلغراف.. جاءهم هباتف.. هل هو 
قبلنا أوراق اعتماده فهو من عند شخصيته أم من عند الدولة اليت أرسلته  من عند الدولة اليت أرسلته؛ ألننا حينما 

يعرب عمن أرسله فيما بعد، فإن كانت العالقة دبلوماسية وسياسية ماشية طيبة فأهاًل وسهاًل، وكل شيء على العني 
والرأس، وإذا اختلت السياسية والعالقة نبدأ نسوف له، واألجوبة تكون سياسية، فيقال: عفوًا ما عندان إمكانيات.. 

نة كانت االستجابة سريعة، وعندما تسوء العالقة حيصل التواء يف املعاملة، فإذا وصلت إىل وطاملا كانت العالقة حس
القمة يف اإلساءة قالوا: خذوا سفريكم من عندان. وهكذا عياذًا ابهلل حينما تسوء عالقة العبد بربه! يرفض معىن 

 الرسالة! ويرفض معىن رسول!......
 
 

 من لوازم الوالية اتباع السنة
 
 
 

لك )حممد رسول هللا( التزام منك برسالة حممد بكل ما جاء به، فتتبع كتاب هللا وسنة رسوله، والسنة مع الكتاب قو 
سواء، كما قال السيوطي : الوحي وحيان: وحي أمران بكتابته وتعبدان بتالوته، وهو القرآن، ووحي مل نؤمر بكتابته، ومل 

[. ويف اآلية الكرمية: 4-3ُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:نتعبد بتالوته، وهو السنة، وقرأ: َوَما يـَْنطِ 
تَـُهوا ]احلشر: [.. إىل آخره. إذًا: الويل هو الذي يقوم بكتاب هللا، 7َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْ

كان اإلميان الستة، وال يكفي التصديق مبجرد يوم سيأيت، بل يلزم أن وسنة رسوله، ويؤمن ابليوم اآلخر وغريها من أر 
يؤمن بكل مواقفه، وما جاء من أخبار اليوم اآلخر.. من البعث.. واحلساب.. وامليزان.. والصراط.. واجلنة والنار.. 

خل حتت وحوض لكل رسول، وللرسول صلى هللا عليه وسلم حوض، فكل ما جاء به اخلرب عن يوم البعث فهو دا
عنوان: )واإلميان ابليوم اآلخر(. فويل هللا حقاً هو الذي التزم حبقيقة اإلميان ابهلل، وبرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

[. إذًا: معاداة ويل هللا، ال تكون أبذيته يف البيت واجلوار أو حبد األرض، ال 63الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ]يونس:
تكون فيما كان به ويل هلل إبميانه وتقواه، فمن عادى ولياً مؤمناً تقياً يف إميانه وتقواه فهو احملارب هلل، أييت وهللا، إمنا 

جاهل وحيارب العلماء! أييت حاقد وحيارب ويكره ويبغض أصحاب رسول هللا! أييت حاقد ويكره إنساانً مسكيناً متبعاً 
له لضعفه وجتنبه إيذاء الناس، فهذا عاداه يف أمر دنيوي أو فيما هو به ويل ملتزماً مصلياً صائماً تقياً! يكون معادايً 

هلل ! وهكذا من عادى مؤمناً إلميانه، أو عادى تقياً لتقواه، أو عادى عاملاً لعلمه، أو عادى داعياً هلل لدعوته، فهؤالء 
من ينضمون إليه، وحتت لوائه، وينتسبون إليه: هم احملاربون هلل، وفعاًل هؤالء هم الذين حيارهبم هللا؛ ألهنم يعادون من  

)من عادى يل ولياً(. وهنا يبحث العلماء عن لوازم مقتضيات الوالية، فلوازم الوالية هي التمسك ابلكتاب والسنة، 
 واملبادرة إليها، وتقوى هللا والورع والزهد، وَتريخ املسلمني مليء بذلك، فإذا ادعى الوالية هلل مع تركه كتاب هللا



وسنة رسوله، ومع وجود املعاصي، نعم، ليس معصوماً، ولكنه جياهر ابملعصية، ويستمر عليها، فهو كاذب، أما 
[، 201وَن ]األعراف:املتقون فقال هللا فيهم: ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصرُ 

ل: إنه ال خيطئ، ال، ليس معصوماً، ولكن هل يستمر يف اخلطأ  هل أيتيه عمدًا  قد تزل به قدم، قد.. الويل ال يقو 
 قد. فهو ليس معصوماً، ولكن سرعان ما يرجع إىل هللا سبحانه وتعاىل. ......

 
 

 الكرامات والفرق بينهما وبني املعجزات
 
 
 

من ويل هلل مل جتر على يده كرامة، وكم من شخص عادي قد قالوا: من عالمات الوالية الكرامة، وليس صحيحاً، كم 
جتري على يده الكرامة. والكرامة: أمر خارق للعادة، جيريها هللا على يد من شاء من خلقه، ولكن إن كانت على يد 

يف  رسول فهي معجزة، فاملعجزة للرسول، والكرامة للويل، والفرق بينهما: أن املعجزة جتري على يد النيب والرسول
موقف التحدي. أما الكرامة فتأيت من ابب اإلكرام، فال يقف ويل ويتحدى ويقول: سأفعل كذا.. ال، ولكن الرسول 
هو الذي يقول ذلك عندما يتحداه قومه، ولكن الويل أتتيه عفوًا، وغالباً ما تكون الكرامة له يف مقام الدعوة إىل هللا، 

ماء: كرامات األولياء معجزات لألنبياء؛ ألنه ما جرت على يده تلك الكرامة يؤيد هللا هبا دعاة احلق؛ ولذا يقول العل
 إال التباعه لذاك الرسول صلى هللا عليه وسلم. ......

 
 
 

 هل خوارق العادات من الكرامات 
 
 
 

ويذكر العلماء أيضاً: إذا جرى خرق العادة على أيدي بعض الناس، ننظر أهو على وصف القرآن له أم ال  فقد 
ري خوارق العادات على أشخاص غري مرضيني، كما يذكرون عن بعض األشخاص يف اهلند، يستدرجه الشيطان، جت

وجيري على يده شيئاً من خوارق العادات، كل ذلك ال عربة له، ننظر هلذا الشخص الذي جرت الكرامة على يده 
وذكروا كرامات جرت على يد الصحابة والتابعني هل هو من أولياء هللا حقا، أو هو من أولياء الشيطان عياذًا ابهلل ! 

وَتبعيهم، وهللا سبحانه وتعاىل فضله واسع على عباده وال مانع من أن جتري الكرامة على يد عبد صاحل يف أي وقت، 
 [.63ويف أي زمان ومكان، ما دام أنه على ما وصف هللا: الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ]يونس:

 
 

 ن اخلطاب يف ندائه لساريةقصة عمر ب



 
ذكر الشوكاين وابن كثري قصة سارية، ولألسف أن بعض الناس قد يتكلم فيها، ولكن وجدانها ذكرها الشوكاين، وهو 
رجل حمدث ومتحٍر، وحيارب التقليد، ويلزم ابالجتهاد، وهي قصة عمر رضي هللا تعاىل عنه يف هذا املسجد على هذا 

ه يف أفغانستان أو ما وراء النهر، فعندما تقدموا انكشفوا، وأراد العدو أن يلتف عليهم، املنرب وهو خيطب، وكان جيش
فسمعوا من يقول: اي سارية ! اجلبل، فريجع سارية إىل اجلبل ويعتصم به، ويقابل العدو ويقاتل فينتصر، وأييت البشري 

صوَتً وال ندري من أين يكون، اي سارية ! اجلبل  ابلفتح، ويسأله ماذا كان أمركم  فقال: كدان أن هنلك لوال أننا مسعنا
فرجعنا إىل اجلبل وانتصران! وقد طعن يف هذه القصة بعض الناس، والشوكاين من أعالم القرن الثالث عشر يثبتها يف  

 كتابه يف شرح هذا احلديث.
 

 مساع سعيد بن املسيب األذان من حجرة النيب صلى هللا عليه وسلم
 
 
 

ن أجل التابعني وكبار الفقهاء السبعة يف املدينة، يف وقعة احلرة تعطل األذان والصالة يف هذا سعيد بن املسيب م
املسجد ثالثة أايم، مل يستطع إنسان أن أييت إليه، وكان هو وحده الذي أييت إىل املسجد، ويقول: أربعون سنة ما أذن 

كان مداوماً على الصف األول، فقيل له: أال ختشى املؤذن إال وأان يف املسجد، وما رأيت قفا رجل يف الصالة. أي:  
الفتنة  فيقول: ال، وأييت إىل املسجد، وتذكر كتب املؤرخني أبنه يف تلك األايم الثالثة كان أييت إىل املسجد، وليس 
هناك مؤذن، فكان يسمع األذان من داخل احلجرة النبوية، فينهض ويقيم الصالة ويصلي، من كان يؤذن له ! أمور 

صه هللا هبا، ال تقل: كيف أييت ذلك  كيف يكون  ليس للعقل حكم فيها ولو كان للعقل حكم فيها، ما كانت خ
 خارقة للعادة.

 
 
 

 قصة العالء بن احلضرمي يف نزول املطر وركوبه البحر
 
 
 

شتد عليهم يذكرون روايتني عن العالء بن احلضرمي أنه حينما ذهب إىل البحرين: رواية ابن كثري تقول: عندما ا
العطش وكادوا ميوتون، صلى ركعتني، وسأل ربه أن يغيثهم، فجاءت سحابة تقبل من بعيد، حىت أظلت عليهم، 
وأمطرت، فشربوا وسقوا دواهبم، وملئوا أوعيتهم، مث انصرفوا. والشوكاين ذكر رواية أخرى ذكرها صاحب احللية، 

به، فمشى قلياًل فإذا هنر جيري من السماء، يعين: من ماء وذكرها السيوطي عنه، يقول: اشتد عليهم العطش، فدعا ر 
املطر جيري، فشربوا وملئوا أوعيتهم، وسقوا دواهبم ومشوا. فرجع شخص من القوم إىل ذلك املكان فلم يَر له أثراً. 

 -البحرين وهذا كان يف الدمهاء يف الربع اخلايل حينما وصلوا إىل-يقول ابن كثري يف قصته: وملا وصلوا إىل البحر 



وجدوا العدو قد علم هبم، ومل جيدوا السفن لريكبوها إىل اجلزيرة، ووقفوا أمام البحر، فقالوا: ماذا نفعل  جئنا مسرية 
شهر، فهل نرجع  ال، فقال العالء: أيها القوم! إن هللا قد أراكم يف الرب آية، وهو قادر على أن يريكم يف البحر آية، 

ما هو  قال: أخوض هذا البحر! قالوا: على بركة هللا، فوقف وقال: أيها البحر! أنت جتري وإين عازم عزماً، قالوا: و 
أبمر هللا، وحنن جند يف سبيل هللا، عزمت عليك لتجمدن لنعرب إىل عدو هللا، فجمد املاء وعرب املسلمون، يقول ابن  

 العدو وانتصروا.كثري : فلم يرتجل الفارس ومل حيتِف املتنعل، ومشوا على املاء، وقاتلوا 
 
 
 

 قصة رجل مات فرسه فبعثه هللا له
 

ذكر الشوكاين أيضاً وغريه: أنه يف بعض الغزوات مات فرس شخص، فقالوا له: هلم متاعك حنمله معنا! قال: 
أمهلوين ساعة، فذهب وتوضأ وصلى وقال: اي رب! ال جتعل ألحدهم علين منة، أعرين فرسي إىل البيت، فتحرك 

ركب إىل أن وصل إىل البيت، جاء ولده يستقبله وقال: اي ولدي! ال ُتدخل الفرس، خذ املتاع، ودع الفرس وقام، ف
 الفرس فإنه عارية! فلما أخذ املتاع عن ظهره سقط ميتاً!

 
 

 الكرامات وأثرها يف الناس
 

فيه ويثبت ما ال نطيل الكالم يف ذلك، وهذا أمر اثبت ال ينبغي ألحد أن ينكره، وال ينبغي ألحد أن يسرتسل 
يتخيله، ولكن ما كان واقعاً ابلفعل صدقناه، كما ذكر عن بعض السلف حينما جاء األسد وكلمه، وكان َتئهاً يف 

الطريق، فيأيت األسد فيدله على الطريق حىت يعرف مكانه.. إىل غري ذلك من األمور اليت أثبتها العلماء، وهذا أمر ال 
واإلثبات، وكل ما أثبته الثقات من العلماء مما وقع من مثل ذلك صدقناه، دخل للعقل فيه، واملرجع فيه للسند 

ووقوع مثل هذا ليس جمرد كرامة لصاحبه، ولكنه جتديد إميان من يسمع بذلك، أمل يكن أصحاب رسول هللا صلى هللا 
الكدية، وتكسرت عليه وسلم عندما يرون املعجزة من املعجزات يزدادون إمياانً  يف غزوة اخلندق استعصت عليهم 

معاول القوم، فجاء إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبعوله، ويف رواية أنه توضأ ونضح املاء عليها، مث نزل إليها 
وضرب الضربة األوىل، فأبرقت فرأى قصور عدن، مث ضرب الضربة الثانية فأبرقت ورأى قصور صنعاء، وتكسرت 

هللا عليه وسلم، ويقول: )فتحت كذا.. وفتحت كذا..( أبو هريرة إنه أسلم عام  أكثر، مث الثالثة.. وكل مرة يكرب صلى
خيرب، لكن يروي عمن حضر، أنه كلما خرجت سرية أو جيش ليقاتل، يقول: اذهبوا حيث شئتم، فال تفتحوا بلداً 

ه: وهللا! لقد كان أحدان إال وقد أخربان رسول هللا عنها علماً. الصحابة ملا كانوا حيفرون اخلندق، يقول جابر أو غري 
خياف عندما يذهب يقضي حاجته، اليهود حوهلم من كل جهة، واألحزاب أيتون من هنا.. واليهود من هنا.. فكان 

[، فلما جاءت الكدية وكرب رسول هللا وقال: 10املوقف حرجاً، قال تعاىل: َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر ]األحزاب:
.( أليس ذلك من ابب الطمأنينة عندهم ! وكذلك تكثري الطعام! وكلما رأى الصحابة )فتحت كذا.. وفتحت كذا.

معجزة لرسول هللا ازدادوا إمياانً مع إمياهنم، وكذلك املؤمن عندما يرى خارق العادة على يد مؤمن متٍق داع إىل هللا، 



حبق هللا سبحانه! جيب التعاون معه، وجتب  يكون هذا أدعى إىل تصديقه. إذًا: املؤمن التقي الذي يدعو إىل هللا، ويقوم
نصرته، ال أن نعاديه، فإن عاداه أحد فهل عاداه لشخصه أو عادى ربه  إذًا: يصدق عليه قوله: )فقد آذنته 

 ابحلرب(.
 
 
 

 
 

 املواطن اليت أعلن هللا فيها احلرب على من عصاه
 
 
 

املوطن األول: )من عادى يل ولياً(. املوطن الثاين: الراب قال  يف حد علمي مل يعلن هللا احملاربة إال يف ثالثة مواطن، هذا
َا َجَزاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ 279هللا فيه: فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا حبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ ]البقرة: [ املوطن الثالث: قوله تعاىل: ِإمنَّ

[الذين خييفون الناس ويقطعون الطرق، فاهلل هو الذي حيارهبم، ملاذا  33اًدا ]املائدة:َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفسَ 
لعظم جرميتهم. إذًا: اجلرمية تعظم وتصغر، وكذلك احلسنة تعظم وتصغر، وقد يكون ابلنسبة للشخص بعينه تعظم 

قال تعاىل يف سورة األحزاب:  سيئته أو حسنته. فآل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هل هم كسائر الناس  ال،
َيا َوزِينَـتَـَها ]األحزاب: نـْ نُتَّ ُترِْدَن احْلََياَة الدُّ نُتَّ ُترِْدَن 28اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكنـْ [ أي: فلكنن الذي تردَن َوِإْن ُكنـْ

[، يعين: نساء النيب صلى هللا 29ْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما ]األحزاب:اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اآلِخَرَة فَِإنَّ اَّللََّ َأَعدَّ لِ 
[ يعين: َلْسنُتَّ  30:عليه وسلم اَي ِنَساَء النَّيبِن َمْن أيَِْت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيِنَنٍة ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ ]األحزاب

نُتَّ ]األحزاب: َكَأَحٍد ِمَن النِنَساِء ِإنِ  [وهناك يقابل بقوله: ُيَضاَعْف هَلَا .. َوَمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ َّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َوتـَْعَمْل 32اتَـَّقيـْ
ْلُمْسِلِمنَي [ انظروا اجلزاء! عندما أييت بعد هذا: ِإنَّ ا31َصاحِلًا نـُْؤهِتَا َأْجَرَها َمرَّتـَنْيِ َوَأْعَتْداَن هَلَا رِْزقًا َكِرميًا ]األحزاب:

[ يعين: 35[إىل قوله: َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ]األحزاب:35َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ]األحزاب:
ن املسلمني واملسلمات، لكل من اتصف بتلك الصفات مغفرة وأجر عظيم، ولكن نساء النيب صلى هللا عليه وسلم م

يقنت منهن وتعمل صاحلاً هلا األجر مرتني، وهلا رزق كرمي، املقام خيتلف! والشخصية ختتلف! وهنا املعصية ملا كانت 
حماربة لويل هللا، وملا كان احملارب حيارب هللا ورسوله واملؤمنني مجيعاً، كان اجلزاء انجزًا والعقوبة مضاعفة، القتل.. 

ُتْم فـََلُكْم رُُءوُس الصلب.. القطع من خالف، النفي من ا ألرض. كذلك الراب: فَْأَذنُوا حبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُبـْ
[ وهذه اجلملة األخرية )فقد آذنته ابحلرب( أحب إيلن أن ترتك، كما يقول العلماء يف أحاديث 279َأْمَواِلُكْم ]البقرة:

ابحلرب( لو كررهتا دومنا شرح كانت أشد إرهاابً، وأوقع يف  الوعيد: مترر كما جاءت، فإن التفصيل يهوهنا، )آذنته
النفس من أن يقال: أيخذه بذنبه.. يفعل به.. يسوي به.. ال، اتركه ألنه معلن عليه احلرب من هللا، وأي إجرام أكثر 

ارًا، وتعمل من هذا ! وأي إخافة أشد من ذلك ! أي دولة أعلنت احلرب على دولة تستمر الثانية يف طوارئ لياًل وهن
خنادق وتؤدي وتعمل، وتظل عاجزة، ألهنم بشر، وميكن أن تستعني أبمة أخرى، ولكن هذا مبن يستعني على هللا  



إذًا: نرتك تفسري هذه العبارة على ما هي عليه، ومن أراد الزايدة يف ذلك فلريجع إىل ابن حجر يف فتح الباري، 
 ىل اإلمجال مرة أخرى. ......فسيجد أقواالً موجودة، وسريجع بعد التفصيل إ

 
 

 شرح قوله: )وما تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه(
 
 
 

مث أييت البيان، وكأنه قيل: اي رب! ومن أولياؤك الذين ال حنارهبم ! من أولياؤك الذين ال نعاديهم ! ومن أولياؤك الذين 
، الويل متقرب إىل هللا، يقول: )وما تقرب إيلن عبدي بشيء أحب حتارب أعداءهم ! الوالية قربة أو ال  الوالية قربة

إيلن مما افرتضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيلن ابلنوافل( كأن احلديث يقول: حقيقة أولياء هللا الذين أدوا الفرائض 
ائض، يبقون أولياء من ! املفروضة عليهم، وزادوا يف اجتهادهم ابلنوافل، إذًا: الذين يدعون الوالية وال يؤدون الفر 

الذين يدعون الوالية وهم كعامة الناس ال أزيد عن اخلمس وال أنقص، وغريه جيتهد يف النوافل هل يكونون سواء  
ليسوا سواء. إذًا: هذا احلديث كما يقول العلماء: فاصل بني احلق والباطل، فاصل بني الدعوة والدعاية، فاصل بني 

ا خارق عادة على إنسان هل حنكم أبنه ويل  ال، فمجرد رؤية خارق العادة قد تكون احلقيقة واالدعاء، فلو رأين
خبدعة ال ندركها، بعض الناس قد أييت أبمور عجيبة خلفة يٍد أو سحر فتظن أهنا كرامة! سحرة فرعون سحروا أعني 

قفه من الدين  يقول أئمة إىل من جرت على يده، وما مو  -قبل أن ننظر إىل خارق العادة-الناس، فنحن ننظر أوالً 
وعلماء التصوف احلقيقيون الذين ينقل عنهم ابن تيمية : كل دعوى بدون بينة فهي ابطلة، والبينة على الدعاوى 

شاهد عدل، وكل من ادعى دعوة يف اإلسالم بدون شاهدي عدل فدعواه مرفوضة، وشاهدا العدل عندان كتاب هللا 
[، فإميانه كرامة، يقول 63ى أنه من أولياء هللا، الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ]يونس:وسنة رسوله، فإن كان يقيم البينة عل

اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: ليس بالزم أن نراه يطري يف اهلواء أو ميشي على املاء، ال، قد يكون جمرد توفيقه يف عمله 
ات، حنن قد جند كثرياً من الناس هلم جمهودهم الكبري يف ودعوته إىل هللا، وإصالح الناس على يده من أكرب الكرام

الدعوة إىل هللا، وما خلفوا للمسلمني من تراث علمي انفع، وال نستطيع أن نقول: هؤالء أولياء هللا، وهللا واالهم. 
ته أواًل. وهللا إذًا: ليس جمرد وجود خرق العادة يكون الزماً أنه من ويل، إمنا الزم االتباع، احلكم السليم على شخصي

 تعاىل أعلم. ......
 
 

 احلديث التاسع والثالثون -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )إن هللا جتاوز يل عن أميت...(
 



 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد صلى هللا عليه 
. أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ] عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

عليه وسلم قال: )إن هللا جتاوز يل عن أميت: اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه( حديث حسن، رواه ابن ماجة 
ول فيه، وأكثرهم على ضعف سنده، والبيهقي وغريمها [. هذا احلديث يتكلمون على سنده، ويكثر العلماء من الق

ولكن حتسني املؤلف له ال عن طريق السند، ولكن عن طريق الشواهد، وما يتقوى به من غريه، والقاعدة عند علماء 
ولكن املعىن صحيح، ويتقوى  -أي: أن يف رجاله من يتكلم فيه-احلديث: أن احلديث إذا كان ضعيف السند، 

نونه، وهو املعروف ابحلسن لغريه، وهذا احلديث مما صح معناه، وشهدت له بنصوص أخرى هي صحيحة؛ فإهنم حيس
نصوص أخرى سواء من القرآن الكرمي أو من السنة النبوية، على ما سيأيت بيانه إن شاء هللا. قوله صلى هللا عليه 

ت عن حقي الذي عند وسلم: )إن هللا جتاوز يل( التجاوز: التعدي، تقول: جاوزين فالن، أي: تعداين، وتقول: جتاوز 
فالن أي: تعديته وأسقطته، وهنا يقول صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جتاوز يل( مبعىن: أسقط يل عن أميت. وقوله: 

)اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه(، هذه مسائل خيربان صلى هللا عليه وسلم أن هللا أكرم األمة برسوله يف ذلك، 
مل يتجاوز لنيب غريه ألمٍة من األمم عن تلك الثالث، وهذا املنصوص عليه، ألن األمم ومفهوم املخالفة: أن هللا 

املاضية كانت تؤاخذ مبا أخطأت، ومبا نسيت، ومبا أكرهت عليه، أما اخلطأ والنسيان واإلكراه، فكما جاء يف قوله 
ْبِلَنا رَبَـَّنا َوال سبحانه وتعاىل: رَبَـَّنا ال تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن رَ  َنا ِإْصًرا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ بَـَّنا َوال حَتِْمْل َعَليـْ

ْلَنا َما ال طَاقََة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْوالاَن فَانُصْراَن َعَلى اْلَقوْ  ويف  [،286ِم اْلَكاِفرِيَن ]البقرة:حُتَمِن
احلديث عنه صلى هللا عليه وسلم: أهنا عندما نزلت قرأها صلى هللا عليه وسلم، فكان كلما قرأ واحدة منها يقول هللا 
تعاىل: )قد فعلت، قد فعلت(. إذًا: هذه األمور الثالث كانت األمم من قبل مؤاخذة هبا، وهي اإلصر واألغالل اليت  

كما بنين سبحانه -ألمة مع تلك الثالث التوبة، فقد كانت توبة بين إسرائيل كانت عليهم، ومما أكرم هللا أيضاً هذه ا
َاِذُكُم اْلعِ  -وتعاىل ْجَل فـَُتوبُوا ِإىَل أن يقتلوا أنفسهم، قال تعاىل: َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اَي قـَْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكْم اِبختِن

ٌر َلُكْم ِعْنَد اَبرِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ]البقرة:اَبرِِئُكْم فَاقْـتـُُلوا أَنُفَسكُ  [، كانت توبتهم يف تلك الواقعة أن 54ْم َذِلُكْم َخيـْ
يقتل بعضهم بعضاً، وهذه األمة جعل هللا هلا التوبة: الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، وكراهية الذنب كما 

لك الشروط الثالثة صحت توبته، ولو عاد بعد ذلك بدون إصرار فإن يكره أن يقذف يف النار. فمن توافرت فيه ت
هللا سبحانه وتعاىل أيضاً يتوب عليه ما دام صادق النية، والتوبة تكون فيما بينه وبني هللا، وقد أتى الرجل الذي اقرتف 

 رسول هللا! أصبت حدًا فطهرين، ما اقرتفه مع امرأة أجنبية إال أنه مل جيامعها، إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: )اي
قال: وما ذاك  قال: وجدت امرأة يف أقصى املدينة، ما تركت شيئاً يفعله الرجل مع املرأة إال فعلته، غري أين مل 

ِهْْبَ السَّيِنَئاِت أجامعها، فنزل قوله سبحانه وتعاىل: َوَأِقِم الصَّالَة َطَريفِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احْلََسَناِت يُذْ 
[ فقال الرجل: أيل هذا اي رسول هللا ! قال: بل لك وألميت مجيعاً( . إذًا: كانت األمم املاضية توبتها غري 114]هود:

توبة هذه األمة يف الكيفية، وكانوا يؤاخذون ابخلطأ واإلكراه. أما قضية اإلكراه فجاء يف احلديث: )مر رجالن مسلمان 
م هلم صنم نصبوه على قارعة الطريق، ال يسمحون ألحد أن مير من هذا الطريق إال إذا قرب إىل يف طريقهم على قو 

صنمهم قرابانً، فقالوا هلذين الرجلني: قراب قرابانً واجتازا، فقاال: ما كنا لنقرب لغري هللا شيئاً، فقالوا: قراب ولو ذابابً، 
ة فخلو سبيله فدخل النار، وأما الثاين فقال ما كنت ألقرب فقال: أحد الرجلني: أما الذابب فأمر هني، فقرب ذابب



لغري هللا ولو ذاببة، فضربوا عنقه فدخل اجلنة( فهذا امتنع يف مقام اإلكراه على تقريب ذاببة، فقتل فدخل اجلنة، 
قـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح اِبْلُكْفِر وجاء يف حق مؤمين هذه األمة: َمْن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه وَ 

[. فهذا بيان من هللا سبحانه أبن من تكلم بكلمة الكفر مكرهاً معفو عنه، وقد نزلت تلك اآلية 106َصْدرًا ]النحل:
ة وعذبوهم، وقتلت مسية، الكرمية وما بعدها يف عمار بن ايسر ، أخذه املشركون وأخذوا أبويه ايسرًا وأم عمار مسي

وتكلم عمار مبا يريدون فرتكوه، مث جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: )هلكت اي رسول هللا! قال: وما ذاك  
قال: األمر كذا وكذا.. قال: كيف جتدك اآلن  قال: قليب مطمئن ابإلميان ابهلل وبرسوله ، قال: أنت على ما أنت 

(. وهكذا اإلسالم ما كان الشخص يف موقف شدة إال وجاءت الرخصة، وال يف موقف عليه اآلن، وإن عادوا فعد
ضيق إال وجاء الفرج. وهنا يتكلم العلماء يف حكم اخلطأ والنسيان، وحكم اإلكراه، فقوله: جتاوز يل، أي: تسامح هللا 

ذا  يقسم العلماء ما يقع فيه عما يقع من املسلم عن طريق اخلطأ أو طريق النسيان أو طريق اإلكراه، وكيف يكون ه
اخلطأ والنسيان واإلكراه إىل أمور قولية وفعلية، مث أيتون من جانب آخر فيقولون: املخطئ والناسي هل مها يف وقت 

اخلطأ والنسيان مكلفان أو مرفوع عنهما التكليف  جاء يف احلديث اآلخر: )رفع القلم عن ثالثة: النائم حىت 
، واجملنون حىت يفيق( أي: أن العقل مات، وهو أداة اإلدراك ومناط التكليف، وإذا عمل يستيقظ، والصيب حىت يبلغ

الرجل عماًل خمطئاً فيه أو انسياً إايه أو مكرهاً عليه، ففي احلديث الذي هو القاعدة العامة يقول: )إمنا األعمال 
فالن، فنسي ودخل فهل له قصد يف ابلنيات(، وهذا يفعل الفعل انسياً إايه، إذا كان قد أقسم أال يدخل بيت 

الدخول ! ال، وإذا أخطأ يف دار فالن عن دار فالن، أو بثوب فالن عن ثوب فالن فهل قصد  ال. يقول العلماء: 
اخلطأ قسمان: خطأ ضد الصواب، وخطأ ضد الطاعة، فاخلطأ الذي فيه الكالم هنا هو اخلطأ ضد الصواب، فإذا 

ه فمعفوا عنه، مثل القتل، فالقتل يكون عمدًا وخطأ، واآلخرون يقولون: عمد وشبه أراد إنسان شيئاً وأخطأ ففعل غري 
العمد، وخطأ وشبه اخلطأ، فالقتل العمد: هو ما كان عن قصد، وقد سبق إصرار لشخص بعينه، وأما اخلطأ فهو: أن 

لو أنه أخذ سهماً ورمى صيدًا،  يقوم الشخص ليفعل شيئاً مأذوانً له فيه، فإذا به يصيب غري املأذون فيه، ومثلوا له:
وكان وراء الصيد شخص انئم، وهو ال يدري عنه، فنفذ السهم من الصيد وأصاب النائم، هل هذا يكون عامداً 

لقتله  ليس عامدًا لقتله، وإمنا قتله خطأ، ألنه كان قصد الصيد، وإصابة اإلنسان املعصوم ليس يف ذهنه، ومل خيطر له 
ذا خطأ ضد الصواب، ومن هنا جاء احلديث يشهد لذلك: )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله ومل يرد ذلك أبدًا، فه

فله أجر( أي: أجر على اجتهاده وإن مل يصب احلق، وقد  -أي: اخلطأ ضد الصواب-أجران، وإذا اجتهد فأخطأ 
َنا ُحْكًما َوِعْلًما امتدح هللا سبحانه نبيه سليمان وداود يف قضية واحدة، وقال يف حقهما: فـََفهَّْمَناَها سُ  َلْيَماَن وَُكالًّ آتـَيـْ

[. أما اخلطأ الذي هو ضد الطاعة، فهذا معصية، تقول: فالن أخطأ، وفالن أطاع. ولذا يقال يف األول: 79]األنبياء:
خمطئ، وهو الذي جانب الصواب، ويقال يف مقابل الطاعة: خاطئ، فاخلاطئ الذي يفعل املعصية عمدًا، ويرتك 

دًا، واملخطئ هو الذي يقع فيما ال يريد أن يقع فيه، فلهذا قال: )إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ( ولكن الطاعة قص
هل كل خطأ متجاوز عنه  يقولون: الفعل إما حق هلل، أو حق لآلدمي أو مشرتك بينهما، فما كان حقاً هلل فإنه يتجاوز 

ق اآلدمي نتيجة خطئه. ولذا يقول األصوليون: هناك ما يسمى هللا عنه، وما كان فيه حقاً آلدمي فإنه ال يعفى من ح
خبطاب التكليف، وخطاب الوضع، فخطاب التكليف فيه األمر ابلفعل أو ابلنهي، وخطاب الوضع فيه العالمات 

والشروط والضمان وغري ذلك، فإذا جاء إنسان ميشي وبدون قصد كسر إانء لشخص، فإن كسر اإلانء بدون قصد 
ان: إتالف مال املسلم، والتعدي على حق الغري، فإمث التعدي مرفوع عنه؛ ألنه مل يتعمد التعدي على حق منه فيه أمر 

الغري، ولكن تعويض هذا املال الذي أتلفه ال يسقط عنه، فعليه أن يدفع القيمة، ويرفع عنه اإلمث واخلطأ، ألن ضمان 



ة، فإذا كان هناك طفل صغري دخل بيت إنسان مع املتلف ال يسقط عن الصغري، بل ال يسقط عن الدابة والبهيم
أبيه، مث أخذ يعبث وأتلف شيئاً لصاحب البيت، فإن والد الصغري ملزم بضمان ما أتلفه الصغري، وإن كان الصغري 

 غري مكلف. ......
 
 
 

 اخلطأ يف تعيني القبلة وقت الغيم
 
 
 

ا يتعلق ابخلطأ: لو أن مجاعة يف صحراء وحان وقت يبحث العلماء فيما يرتتب على اخلطأ، والنسيان، فيقولون فيم
الصالة، وأرادوا أن يستقبلوا القبلة يف صالهتم، فاجتهدوا يف ذلك، مث تبني هلم بعد أن خرج الوقت أهنم أخطئوا يف 

معينة، تعيني جهة القبلة، فما حكم صالهتم اليت أخطئوا فيها يف استقبال القبلة  إذا كانوا يعلمون أن القبلة يف جهة 
مث خالفوا واستقبلوا جهة أخرى عمدًا فإن صالهتم ابطلة؛ ألهنا تفتقد شرط الصحة، أما إذا كانوا ال يعلمون، 

واجتهدوا بكل ما يف وسعهم، واقتضى رأيهم أهنا يف اجلهة الفالنية وصلوا إليها، مث بعد ذلك تبني هلم أهنم مل يصيبوا 
اء إنسان من أهل البلدة وأخربهم ابلقبلة فعليهم أن يعيدوها؛ ألن الوقت القبلة، فإن أدركوا ذلك يف الوقت، كأن ج

َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ  ابٍق، وأما إذا مل يعلموا بذلك إال بعد خروج الوقت فالصالة قد مضت، ولذا جاءت اآلية الكرمية: فَأَيـْ
عض أصحابه، صلوا مث طلعت الشمس، فتبني [، وقد وقع هذا للنيب صلى هللا عليه وسلم وب115َوْجُه اَّللَِّ ]البقرة:

هلم أهنم قد صلوا لغري القبلة، وعظم عليهم ذلك، فعفا هللا عنهم، وقبلت صالهتم، هذا فيما يتعلق ابلقبلة للنص 
الوارد فيها؛ وقد جاءت نصوص أخرى تبني أن هللا سبحانه يقبل صالة املسافر يف نوافله إذا استدبر القبلة قصدًا، 

 عليه وسلم يف عودته من مكة يصلي النافلة وهو مستقبل املدينة، والكعبة من ورائه، ويقول سبحانه: وكان صلى هللا
َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اَّللَِّ ]البقرة: [. هذا إذا وقع اخلطأ ومل يتبني إال بعد خروج الصالة، 115َوَّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيـْ

يء غري ذلك هل ميكن تداركه أم ال  إن كان يف صلب الصالة، فيوجد تفصيالت عديدة طويلة أما إذا أخطأ يف ش
 حملها كتب الفقه والفروع.

 
 
 

 حكم من نسي ركناً من أركان الصالة
 
 
 

من نسي ركناً من أركان الصالة هل يعيد الصالة  الركن هو: جزء املاهية، فإنه حينئٍذ عليه أن يتدارك ما نسيه؛ ألن 
كن ال ميكن أن جيزئ عنه غريه، وننبه على خطأ من يقول: إن سجود السهو جيرب كل سهو يف الصالة، ال، وقد الر 



أمجع العلماء على أن سجود السهو ال جيزئ عن ركن الصالة، ال عن ركوع، وال عن سجود، وال عن سجدة كاملة، 
و عندما قام يف الثانية ومل جيلس للتشهد إمنا جيزئ عما يسمى ابلواجبات، كما سجد صلى هللا عليه وسلم للسه

األول، ومرة صلى الرابعية ويف الركعة الثانية، فقال له ذو اليدين: )أقصرت الصالة أم نسيت اي رسول هللا  قال: كل 
ذلك مل يكن(، وهذا يسمى عند املناطقة بـ)كلية السلب(، فقال: )بل كان ذلك اي رسول هللا! ويف القوم أبو بكر و 

فرجع واستقبل القبلة، وجاء بركعتني  -اي رسول هللا!-قال صلى هللا عليه وسلم: أصدق ذو اليدين  قالوا: نعم عمر ف
مث سجد سجود السهو، مث سلم بعد ذلك(. إذًا: من سها عن شيء يف الصالة فإن كان ركناً من أركاهنا فعليه أن أييت 

 ركن جزء املاهية.مبا نسي، وال جترب سجدَت السهو ما كان ركناً؛ ألن ال
 
 
 
 

 حكم من أكل أو شرب انسياً يف هنار رمضان
 
 
 

كذلك إذا نسي الصائم فأكل أو شرب، اجلمهور يقولون: جاء النص يف خصوص الصوم: )من أكل أو شرب انسياً 
ما عدا -ألئمة فليتم صومه، فإمنا أطعمه هللا وسقاه(، قالوا: هذا امتنان من هللا على العبد أبنه أطعمه وسقاه، فقال: ا

مالك رمحه هللا: ال قضاء عليه وال إمث، ويقول مالك رمحه هللا: أما اإلمث فال إمث عليه، ولكن عليه قضاء يوم مكان 
تَـُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَـ  َ اليوم، واستدل على ذلك بقوله سبحانه: فَاآلَن اَبِشُروُهنَّ َوابـْ َلُكُم  تَـبَـنيَّ

[، قال: هذا الذي أكل أثناء 187اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مثَّ َأمتُّوا الصِنَياَم ِإىَل اللَّْيِل ]البقرة:
ما  -أعلم وهللا تعاىل-النهار ما أمت، قالوا: إنه انٍس قال: ال إمث عليه، ولكن عليه أن أييت بيوم مكان اليوم. والصحيح 

ذهب إليه اجلمهور؛ ألنه لو كان يلزمه قضاء يوم مكانه لبينه صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه ال جيوز يف حقه صلوات هللا 
 وسالمه عليه أتخري البيان عن وقت احلاجة.

 
 حكم من جامع امرأته حمرماً أو يف هنار رمضان انسياً 

 
 
 

حمرماً ابحلج فنسي ووطئ، هل هذا النسيان يعفيه من نتائج  كذلك لو نسي يف هنار رمضان فوطئ زوجته، أو كان
الوطء يف الصوم أو يف اإلحرام ! اجلمهور يقولون: نعم، وكيف ينسى الوطء ! الوطء ليس كاألكل والشرب، 
وبعضهم يفرد القضية يف األكل ويف الوطء أبن العربة ابلقصد يف فعله، فإذا حتقق أنه كان انسياً فال شيء عليه، 

ذلك يف احلج قالوا: حجه صحيح وميضي فيه، والذين ال يعتربون نسيانه يف مثل هذه الصورة، قالوا: قد فسد وك
حجه، وعليه وزوجه حج من عام قادم. وهكذا يتكلمون يف سائر العبادات، كما لو حلف مييناً طالقاً أو مييناً ابهلل أال 



حانثاً يف ميينه، وعليه كفارة أو تطلق الزوجة أو أنه مل يدخل بيت فالن، فنسي ودخل، فهل يؤاخذ بدخوله ويكون 
حينث يف ميينه  إذا مل يكن حينث بنسيانه فال طالق وال كفارة. بعض العلماء: ميكن أن يقال: إن هذا احلديث وإن  
كان ضعيف السند، فيعترب نصف الشريعة؛ ألن اإلنسان املكلف يعمل العمل على أحد أمرين: قد يفعله ذاكراً 

اصدًا متعمدًا لذلك إبرادة واختيار، وقد يفعله نسياانً أو خطًأ أو مكرهاً. إذًا: هذا احلديث يتناول حالة النسيان، ق
 واإلكراه، وحالة اخلطأ، فاعتربوا أن هذا احلديث يعادل نصف التشريع متاماً.

 
 
 

 خالف العلماء يف اعتبار اإلكراه
 
 
 

ن: اإلكراه يف األقوال ال شيء فيها، ما عدا اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا فإنه أما مسألة اإلكراه فأكثر العلماء يقولو 
يقول: كل من أكره على قول شيء، وقاله مكرهاً فإنه مؤاخذ بذلك، حىت ولو أكره على قول الكفر، فمن تكلم 

ال اجلمهور: املوىل سبحانه يقول بكلمة الكفر عومل معاملة املرتد ظاهرًا، أما بينه وبني هللا فعلى ما يف نيته مع هللا. وق
[، فقال أبو حنيفة : هذا يف أول اإلسالم، وقد كان صلى 106يف ذلك: ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن ]النحل:

لنا، وذلك هللا عليه وسلم مع أصحابه مبكة يف احلجر، فقالوا: اي رسول هللا! أال تستنصر لنا  أي: تسأل هللا النصر 
عندما كانوا يعذبون، فكان املشركون يعذبون ضعفة املسلمني، فقالوا: )اي رسول هللا! أال تستنصر لنا  فقال صلى هللا 
عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى ابلرجل من قبلكم، وحتفر له احلفرة، ويؤتى ابملنشار، فيوضع على مفرق 

دينه( قال اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا: هذا يورده رسول هللا صلى هللا عليه  رأسه فينشر حىت يشق نصفني وال يرجع عن
وسلم على سبيل املدح؛ فال جيوز لإلنسان أن يرتخص بكلمة الكفر؛ ألن من كان قبلنا كانوا ينشرون ابملناشري فال 

شر الطويلة قال: )وال يرتدون عن دينهم، وجاء يف حديث أيب ذر من ذكر وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم الع
تشرك ابهلل وإن قطعت أو أحرقت(، قال أبو حنيفة رمحه هللا: هذا هني من رسول هللا، وحتذير له من أن يتكلم بكلمة 
الكفر، وال يرتخص. وأجاب اجلمهور: أنه يف بدء األمر يف مكة كان واجباً عليهم أن يصربوا ويتحملوا، أما بعد ذلك 

هنا ال تضر اإلسالم وال املسلمني، وقد أابح هللا سبحانه وتعاىل ذلك بنص اآلية الكرمية، فإذا نطق بكلمة الكفر فإ
فاآلية مقدمة على ذلك احلديث، وال سيما إذا كان احلديث متقدماً، ونزلت اآلية بعده، واآلية أثبت وأقوى داللة، 

ابإلميان، فال شيء عليه، وهو ما يشهد  وعلى هذا اجلمهور يقولون: من أكره على كلمة الكفر، فقاهلا وقلبه مطمئن
[، فإذا كان يقوهلا وهو منشرح الصدر فهذا  106له كتاب هللا، فإنه قد بنين َوَلِكْن َمْن َشَرَح اِبْلُكْفِر َصْدرًا ]النحل:

من كافر حقاً بال إشكال، أما إذا قاهلا مكرهاً فال إمث عليه، وجاء عن ابن مسعود أنه قال: لو أن كلمة تنجيين 
سوطني لقلتها، فقالوا: هذا ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه يقول: لو أن كلمة يكون فيها تعريض بديين وتنجيين من 

[. وهكذا يف 106السوطني لقلتها، اعتمادًا على ما جاء يف القرآن الكرمي يف أصل العقيدة: ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه ]النحل:
يناً ابهلل، أو مييناً بطالق، فما حكم هذه اليمني  وما حكم احمللوف عليه  جاء اليمني: لو أن إنساانً أكره أن حيلف مي

عن بعض السلف أن رجاًل كان عنده متخف من سلطان ظامل، فجاء أعوان السلطان وسألوه عنه، فقال: ما رأيته، 



مسلماً خري من أن أسلم مسلماً قالوا: أحتلف ابهلل، فحلف ابهلل أنه ال يعلم عنه، وقال: ألن أحلف ابهلل كاذابً وأجني 
وهو من سلف -للقتل ظلماً. وكان بعض األمراء له من يتتبعون األخبار، فجاءه شخص وقال: إن مبجلس فالن 

أانس يتكلمون عنك يف جملسه، فأرسل إليه، فقال: ما حصل هذا، قال: أحتلف ابهلل   -األمة من َتبعي التابعني
أخربه وجلده سبعني سوطاً، فجاء ذاك املخرب إىل ذاك الشخص وعاتبه؛ ألن فحلف ابهلل، فرجع السلطان على من 

 الوايل ضربه سبعني سوطاً، فقال له: ألن تضرب سبعني سوطاً خري من أن تسلم مسلماً للقتل ظلماً.
 
 
 
 
 

 حكم من أكره على الطالق
 
 
 

املوطأ أن رجاًل تزوج أم ولد لـعبد الرمحن  لو أن إنساانً أكره على الطالق، ماذا يكون احلكم ، يروي اإلمام مالك يف
بن عبد هللا بن عمر ، فأحضره عبد الرمحن مقيدًا، وأتى ابلعصا مث قال له: طلق وإال ضربناك، فطلق مث ذهب إىل 

عبد هللا بن عمر واستفتاه، فقال: ما طلقت عليك، فذهب إىل ابن الزبري وأخربه بفتوى ابن عمر ، فكتب إىل عامله 
ة أن رد الزوجة لزوجها، وعاقب فالانً، وهذه رواية املوطأ ال إشكال فيها. ويذكر ابن قدامة يف املغين أن رجالً  ابملدين

كانت زوجته تطلبه الطالق فيمتنع، فذهب مرة معها جيين عساًل، وكان العسل على صفحة جبل، وال ميكن أن يصل 
تدىل إليه حببل، وربط احلبل يف صخرة، مث نزل على احلبل إىل إليه من أسفل، وال أن ينزل إليه من أعلى، فماذا يفعل  

أن وصل إىل موضع العسل، وبينما هو جيين العسل، جاءت زوجته من أعلى، وأخذت الفأس وقالت: طلق وإال 
 قطعت احلبل ومت، فأخذ يعتذر إليها ويرتجاها قالت: أبدًا اآلن أن طلقين وإال قطعت احلبل  قال: أنت طالق ثالاثً،
فجاء إىل عمر رضي هللا تعاىل عنه وأخربه، فقال: مل تطلق عليك، وأدهبا، فهنا عمر رضي هللا تعاىل عنه ملا وجد الرجل 

مكرهاً على الطالق مل يعتربها مطلقة عليه، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ال إغالق يف طالق وال 
يه حىت يطلق، وال إعتاق، وال يغلق الرهن على صاحبه، فإذا إعتاق..(، أي: ال يغلق على اإلنسان أبن يضيق عل

أغلق على اإلنسان مسالكه، وضيق عليه وأكره لعتق عبده، أو ليطلق زوجاته، فإن هذا ال ينفذ؛ ألنه حتت اإلكراه، 
 عماًل بقوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(.

 
 
 

 د اإلكراهح
 



ما هو حد اإلكراه الذي يرفع عن اإلنسان حكم ما فعل عند العلماء  بعضهم يقول: حد اإلكراه يف البدن ابلضرب، 
أو ابجلرح، أو ابلقتل. وبعضهم يقول: حد اإلكراه ابلبدن أو ابملال، واإلمام مالك رمحه هللا يروون عنه أنه ما كان يرى 

دي به دينه، واجلمهور على أن من أكره يف ماله، أو أكره يف نفسه أو ولده وأهله، فإن اإلكراه يف املال، ألن املال يفا
ذلك اإلكراه جيعله يف حل مما أكره عليه، وبعضهم يقول: اإلكراه ابلسجن والقيد يعترب إكراهاً، والواقع أن الناس 

رة فتكون أثقل عليه، فالناس يتفاوتون ليسوا سواء، فهناك من يضرب وجيلد وال يؤثر فيه، وهناك من توجه إليه العبا
يف اإلكراه. ويذكر عن أمحد بن حنبل رمحه هللا عندما كان يضرب يف حمنته وهو يف السجن، ففي يوم من األايم جاء 
سجني إىل أمحد وقال: اي أمحد! أتعرفين  قال: ال، فقال عن نفسه: إنه سارق مال فالن، وهو عندي، وقد دفنته يف 

فانظر إىل ما  -اي أمحد-، وهأنذا أقر لك، وأنت تراين كل يوم أضرب فلم أقر أمامهم أبدًا، أما أنت املكان الفالين
وراء األسوار من أقالم وحمابر تنتظر ماذا ستقول يف قضية القرآن، يقول أمحد : وهللا! لقد شجعين، فهذا شخص 

و ضرب سوطاً وسوطني وعشرة، يقال: قد يضرب كل يوم على مال، ويتحمل الضرب وال يبايل به، فهل مثل هذا ل
أكره على الطالق  ال. بعد هذا البحث يف نوعية ما يقع فيه اإلكراه، قالوا: يقع اإلكراه على املال، وعلى الطالق، 
وعلى شرب اخلمر، وعلى السرقة، لكن لكن هل ممكن أن يكره على الزان  وهل ميكن أن يكره على قتل شخص 

هللا وغريه فيقولون: اإلكراه يف كل شيء إال القتل، وميكن أن يكره على الزان، وقال  آخر  أما الشافعي رمحه
اآلخرون: ال، كيف يكره على الزان، والزان ال يتأتى إال ابختيار من الرجل، وإبرادة منه، وابنتشار يتأتى به الفعل  

رهاً، أما عندما يتعرض للفعل وتتهيأ وجييب عن ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا أبنه يصح ابتداًء أن يكون مك
األسباب، فإن اجلبلة اإلنسانية ال تعرف بعد ذلك إكراهاً أو غري إكراه، فإذا هتيأت األسباب، وجئ ابلفتاة وخلي 
بينه وبينها، وأخذت تراوده على ذلك، فإنه حيوان يتفاعل وينفعل، فهو ابتداء أكره على ذلك، وحني يقع الفعل 

هه وإرادته. إذًا: يتأتى اإلكراه على الزان، والعلماء خمتلفون يف إكراه الرجل على الزان، فماذا خرج عن طور إكرا
يقولون يف املرأة إذا أخذت ابلقوة وكتفت، فهل يتأتى اإلكراه هلا أم ال  وهل يشرتط يف املرأة ما يشرتط يف الرجل  

، وال ذنب عليها، وأييت النص القرآين الكرمي ليبني أمجع املسلمون أن املرأة إذا أكرهت على الزان فال حد عليها
َيا َوَمنْ  نـْ تَـُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ ُيْكرِهُّنَّ فَِإنَّ اَّللََّ ِمْن بـَْعِد  ذلك: َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن حَتَصًُّنا لِتَـبـْ

[. وهذا نص صحيح من كتاب هللا صريح يف موضوع إكراه املرأة، وما الذي خيرج 33ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم ]النور:
الرجل  هل كونه ال يتأتى إال ابختيار  قد تكون الغريزة فيه بدون اختيار، وعلى هذا يطرد الباب فيما يتعلق ابلزان، 

يقتل آخر وإال أخذ ماله، فقتله، وابخلمر، وابلسرقة إىل غري ذلك. أما اإلكراه على القتل، فلو أكره إنسان على أن 
فبإمجاع املسلمني أنه ال يعذر، وإذا كان اإلكراه ابلضرب فقتل فبإمجاع املسلمني أنه ال يعذر، وإذا كان اإلكراه 
بتهديده ابلقتل: اقتل وإال قتلت، وكان املهدد قادراً على أن ينفذ ما هدد به فقتل فما حكمه حينئٍذ  هنا أتيت 

ل املكره إال مفاداة لنفسه، فكأنه فادى نفسه بغريه، إذًا: هو آمث ومؤاخذ، ولكن هل يقتل هو ألنه املعادلة، ما قت
مباشر للقتل  املكره له اختذه آلة للقتل، كمن جاء إىل صيب صغري وأعطاه السالح وقال: اذهب فاقتل ذاك، 

ذي يقتل، والصغري جزء من آلة فاجلمهور يقولون: الصيب غري مكلف، ولكن الذي دفعه وأعطاه السالح هو ال
القتل، لكن الصغري ال تكليف عليه وال حساب، يقولون: ليست عليه مسئولية السؤال واحلساب، فهو فاقد أهلية 
املسئولية كاجملنون، ولكن العاقل يتحمل املسئولية، وله أهلية السؤال واملسألة، فكيف يقدم قصدًا على قتل إنسان 

ه بغريه، فيقتل ابتفاق، وهناك من يقول: املُْكرُِه واملُْكَره كالمها يقتل ألهنما اشرتكا يف القتل، ليسلم هو، إذاً فادى نفس
ويهمنا أن قضية اإلكراه على القتل خارجة عن هذا املوضوع، لنص خاص، ولعصمة النفس، وللمقابلة يف مفاداة 



هذه األمة، ويبني جتاوز املوىل ومساحمته هلا، وما نفس بنفس. أيها اإلخوة الكرام! إن هذا احلديث يبني فضل هللا على 
يوجد يف اإلسالم طريق مسدود قط. وهذا احلديث وإن كانوا قد تكلموا يف سنده من جهة الرجال، فإن كل جزئية 
فيه هلا شواهدها، وهلذا حكم عليه النووي أبنه حسن، أي: حسن لغريه، وعليه العمل، وتلقته األمة ابلقبول. وصلى 

 وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد، والسالم عليكم ورمحة وهللا وبركاته.هللا 
 
 
 
 احلديث األربعون -شرح األربعني النووية 

 
 
 

 شرح حديث: )كن يف الدنيا كأنك غريب(
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدان ونبينا حممد صلى هللا
عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فقال املصنف رمحه هللا: ]عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: )أخذ رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكيب فقال: كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما 

ت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك يقول: إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبح
ملوتك( رواه البخاري [. هذا احلديث ترتيبه يف هذه اجملموعة املباركة خامتة األربعني حديثاً، ولعل املؤلف رمحه هللا جاء 

بن عمر رضي هللا به يف هذا املوضع لعظيم أثره، وواسع مدلوله، فمعناه أكرب عون لإلنسان على حياته. يقول عبد هللا 
تعاىل عنهما مبيناً تلك الصورة املؤنسة، الدالة على الشفقة والرمحة واملالطفة من سيد اخللق وأكرمهم صلوات هللا 

أعلى  -كما يقال-وسالمه عليه. )أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكيب(. واملنكب هو أعلى الكتف، وهو 
ول بعض العلماء يف التوجيه االجتماعي يف قوله تعاىل: ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم شيء وأقواه يف جسم اإلنسان، ومنه يق

[، أي: يف مجيع أجزائها، قمم جباهلا، وسفوحها، وكل شيء منها؛ 15اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها ]امللك:
لى الكتف، وهو أقوى موضع يف جسم لتستخرجوا ما أودعه هللا سبحانه وتعاىل فيها من كنوز، فاملنكب هو أع

 اإلنسان، وميكن أن حيمل عليه األشياء الثقيلة.......
 
 
 

 مالطفة النيب صلى هللا عليه وسلم ملن أراد أن حيدثه
 
 



 
يف هذه الصورة مالطفة ومؤانسة منه صلى هللا عليه وسلم ملن يريد أن حيدثه، ومثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود 

أنه قال: )علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد وكفي يف كفه(، أخذ كف ابن مسعود  رضي هللا تعاىل عنه
وجعلها يف كفه وهو يعلمه. وهذا احلديث الذي جاء عن ابن عمر وجاء أيضاً عن ابن عباس فعن جماهد رمحه هللا أنه 

)أخذ  -ن عباس رضي هللا تعاىل عنهمايعين اب-ُرؤي حزيناً، فقيل له: مالك حزين ! قال: تذكرت قول عبد هللا ، 
النيب صلى هللا عليه وسلم بكفي بني كفيه وقال: اي عبد هللا ! كن يف الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل(، وجماهد 
وعطاء بن أيب رابح من كبار أصحاب ابن عباس الذين أخذوا عنه العلم والتفسري، وقامت هبم مدرسة مكة. إذًا: 

ن عباس توازي رواية ابن مسعود رضي هللا تعاىل عن اجلميع يف كيفية معاملة رسول هللا صلى هللا رواية جماهد عن اب
عليه وسلم ألصحابه، ومن قبل هذا معاملة املعلم األكرب الرسول الكرمي جربيل عليه السالم للنيب صلى هللا عليه 

هللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد وسلم كما يف حديث عمر بن اخلطاب : )بينما حنن جلوس عند النيب صلى 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر ، ال يُرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، فجلس إىل النيب صلى هللا عليه 

وسلم، وأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه(. يقول العلماء: )على فخذيه( الضمري راجع جلربيل عليه 
صورة رجل، أو للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومهما يكن فإهنم يقولون: إن هذه الصورة من دواعي  السالم وهو يف

تثبيت العلم عند السامع، ويقول علماء الرتبية: إن ربط املعاين ابحملسوس يثبتها، مثالً : الطالب أايم االمتحاانت هلم 
نبوي ومعه كتاب احلديث، أو ذهب إىل النزهة إىل املسجد ال -مثالً -مذكرات شخصية، وصور متر هبم، إذا جاء 

ومعه كتاب األدب، أو ذهب إىل مكان كذا ومعه كتاب الفقه، فإذا جاء وقت االختبار تذكر أنه حينما كان يف 
املسجد كان يقرأ يف احلديث، وتذكر الصورة احملسوسة حيث كان جيلس، وكان معه فالن وفالن، فالصورة تعيد له 

حسه فيما كان يذاكره، وهناك مجاعة كانوا يسمون )املشائني(؛ ألهنم كانوا يدرسون العلم وهم  الذاكرة، وجتمع له
ميشون، فيتذكرون أهنم يف املكان الفالين قرءوا كذا، وعند الشجرة الفالنية تذاكروا كذا، فتكون املعامل احملسوسة  

لمه. وهنا ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه حينما كالضوابط أو كاملنبهات أو كالعالمات منارًا يف طريق اإلنسان يف ع
يتذكر وضع يده بني كفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لن ينسى ما قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبدًا، 
وكذلك ابن عمر حينما يتذكر أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكبه لن ينسى أبدًا ما قيل له يف تلك احلالة، 

هكذا عبد هللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني. وبعد هذه التهيئة، أو بعد هذا التنبيه، أو بعد إيقاظ الشعور و 
والتطلع إىل ما سيقال بعد هذه اللمسة، يقول صلى هللا عليه وسلم: )اي عبد هللا(، وكالمها امسه عبد هللا: عبد هللا بن 

يا(، والدنيا أتنيث األدىن، وهي احلياة، واألخرى: هي اآلخرة، ومعىن هذه عمر ، عبد هللا بن عباس : )كن يف الدن
املوعظة، وهذا التنبيه واإلرشاد: وجودك يف الدنيا ليس حالة املقيم اجلالس املستوطن الذي لن يرحل، بل حالك حال 

عىن )بل( وكأهنا إضراٌب الغريب وعابر سبيل: )كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل( يقول بعض العلماء: )أو( مب
 عما تقدم، أي: بل كن كعابر السبيل، وحتتمل أن )أو( هنا للتنويع، وهو الظاهر عندي.

 
 

 الدنيا مزرعة لآلخرة
 
 



 
قوله: )كأنك غريب( مجيعنا يعلم أن الغربة تقتضي وطناً، وأن الغريب موجود وقت الغربة يف غري وطنه، فإذا كنا 

موطننا األول  وإذا كنا غرابء فإن كل غريب حين إىل موطنه األصلي، ويقطع أمله يف جمتمع غرابء يف هذه الدنيا فأين 
هو فيه غريب، فال يعزم منه على تشييد القصور، وال على غرس األشجار، وكل غريب يف بلد يسلك طريق السالمة، 

لعوام يقولون: )اي غريب كن أديب(، وقلن أن أينس إىل الناس، وكل غريب يف بلد يلزم األدب واالحتياط يف غربته. وا
فالغريب عابر سبيل يف رحلته، والبد له من غاية يقصدها، وحيب أن يصل إليها. إذًا: الغريب وعابر السبيل 

متالزمان، فكل غريب عابر سبيل، وكل عابر سبيل غريب، إال أن عابر السبيل أخف، فلو أتملنا يف اإلنسان من 
هي بدايته  حنن ال ننسى أن أابان وأمنا آدم وحواء كان مسكنهما األول اجلنة كما قال بداية أمر هذا العامل: فما 

[. إذًا: مسكن اإلنسان األول هو اجلنة، ومنذ أن خرج 35تعاىل: َوقـُْلَنا اَي آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة ]البقرة:
لة عابر السبيل، وسبقتها مراحل: املرحلة األوىل: تناقل منها فهو يف غربة، ولذا يقول العلماء: فرتة احلياة مرح

تَـُهْم اإلنسان يف أصالب آابئه حىت جاء إىل الرحم، ويف اآلية الكرمية: َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرنِيَـّ 
َهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِنُكْم قَاُلوا [؛ فالذرية كلها من األصالب ابلتسلسل إىل يوم القيامة: َوَأشْ 172]األعراف:

[ . إذاً: عامل الذر والنطف تتناقل يف األصالب يف مراحل خفية، ال حنكم عليها وال نتحكم 172بـََلى ]األعراف:
البطن، فيها، وال دخل لنا فيها. املرحلة الثانية: مرحلة التكوين املادي، وهي فرتة احلمل يف ظلمات ثالث: ظلمة 

وَن ظلمة املشيمة، ظلمة الرحم، واملوىل سبحانه يودعه يف: قـََراٍر َمِكنٍي * ِإىَل َقَدٍر َمْعُلوٍم * فـََقَدْراَن فَِنْعَم اْلَقاِدرُ 
َناُه النَّْجَدْيِن ]البلد:23-21]املرسالت: [، وبعد تلك املرحلة خيرج من ضيق الرحم 10[، مث خيرج إىل الدنيا: َوَهَديـْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ]امللك: إىل سعة [، فكيفما 2الدنيا، وهي رحلة التزود مبا أمره هللا، وهي مرحلة االبتالء: لِيَـبـْ
تزودت يف هذه املرحلة فهو زادك يف طريقك، وهو مآلك، ومن يزرع الشوك ال حيصد إال شوكاً، ومن يزرع الورد جيين 

دك إىل اآلخرة. وقد ذكران رحلة أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه إىل الفسطاط يف الورد، فما تزرعه يف الدنيا هو زا
مصر؛ لطلب مساع حديث، فلما وصل سأل عن الصحايب الذي عنده احلديث، فقال: دلوين على بيته، فذهب إىل 

لى الباب، البيت، وطرق الباب، وكلم اخلادم فأخرب سيده، وجاء الصحايب فوجد أاب أيوب صاحب رسول هللا ع
فقال: أبو أيوب ! ما الذي جاء بك  قال: جئت أمسع منك حديثاً مسعته أان وأنت من رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، ومل يبق أحد مسعه إال أان وأنت فخشيت أن أنساه، فذكر له احلديث، فإذا به يركب راحلته، ويلوي عنانه، 

وصف هللا احلجاز بوادي غري ذي زرع، رجل أبو أيوب إىل أرض جتري ويرجع إىل احلجاز، وأمامه مغرايت احلياة، وقد 
أيها -أهنارها، وتتنوع مثارها، فلم يغره شيء من ذلك؛ ألنه كان غريباً عابر سبيل، جاء ملهمة وغاية يقصدها. وأنت 

[، وملهمة: 56يَـْعُبُدوِن ]الذارايت:يف هذه الدنيا غريب وعابر سبيل لغاية: َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِ  -اإلنسان
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ]امللك: [، فلينظر اإلنسان ماذا فعل يف رحلته وغربته، فهو ال يدري مىت يرحل  وال 2لِيَـبـْ

ماء يدري مىت يناديه داعي املوت  وال يدري مىت تنتهي املهمة  ولكن اخلطر كل اخلطر يف األمل، وورد أن بعض العل
قال ألحد العارفني ابهلل: ما هو أملك  فقال: وأي أمل ملن نـََفُسُه يف يد غريه ! فهل متلك أنت أن توقف هذا 

ْقِدُموَن التنفس الذي تتنفسه  وإذا أوقفه هللا هل تستطيع أن جتريه  ال.َ  فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـ 
هلذا ابن عمر ملا مسع هذا التوجيه وتصور حقيقة املعىن قال: )إذا أمسيت فال تنتظر الصباح(، [. و 34]األعراف:

وأعتقد أننا ال نستطيع أن نويف هذا احلديث قدره، إال إذا تذوقنا حالوة الزهد يف الدنيا، والرغبة يف اآلخرة؛ ألنه ال 
الرغبة يف آخرته؛ ألن الدنيا واآلخرة ضرَتن، وال ميكن  ميكن أبدًا أن يتحقق إلنسان زهد يف دنياه إال إذا حتقق عنده



أن تصلح بينهما أبدًا، إذا أرضيت إحدى الضرتني فعلى حساب األخرى، فاخرت من ترضي ومن تسرتضي، وكن يف 
الدنيا كأنك غريب، والرسول صلى هللا عليه وسلم حينما بىن املسجد قال: )عريش كعريش أخي موسى، واألمر 

(. اي سبحان هللا! رسول هللا جاء لدعوة، وتكوين أمة، ودولة ورسالة تعم العامل، ويقول: )واألمر أقرب أقرب من ذلك
من ذلك( أي: أعجل. ولو نظران إىل َترخيه صلى هللا عليه وسلم من أول البعثة، مث من أول اهلجرة، إىل أن انتقل إىل 

اً لقد كان كالغريب أو عابر سبيل، فما ركن إليها يوماً، الرفيق األعلى. كيف كانت حياته صلى هللا عليه وسلم  حق
وال أنس هبا يوماً، وكان يف كثري من األوقات، يف غزوات، واملوىل سبحانه وتعاىل يهيئ له أمورًا عجيبة، خرج من مكة، 

مره صلى مث دارت املعارك، وجاءت احلديبية، وأييت الصلح بوضع احلرب، وابهلدنة عشر سنوات، لكن مل يبق من ع
هللا عليه وسلم عشر سنوات، فيجعل هللا سبحانه سبباً نقض قريش للمعاهدة من أجل فتح مكة بعد سنتني!! فنقضوا 
عهدهم، وفتحت مكة، وجاء عام الوفود، وبعدها حجة الوداع، فكان صلى هللا عليه وسلم عابر سبيل، وكانت حياته 

لكرمية : ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح * َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن لغاية حيققها ومهمة يقصدها. وملا نزلت السورة ا
[ بكى أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه. وابن عباس 3-1اَّللَِّ َأفْـَواًجا * َفَسبِنْح حبَْمِد رَبِنَك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّااًب ]النصر:

نعى ربنا إلينا رسول هللا وهو حي بني أظهران، فقال له عمر : وكيف أخذت ذلك  فقال: لقد رضي هللا عنه قال: لقد 
أرسله هللا برسالة يبلغها للناس، فإذا أمت الرسالة وقام ابلبالغ، وأدى األمانة، وأصبح الناس يدخلون يف دين هللا 

عبد أرسلته إىل بلدة ليقضي لك حاجة،  أفواجاً، فما الذي بقي من مهمته  وكما يقول بعض العلماء: إذا كان لك
فيجب أن يسرع يف طريقه ويقضي احلاجة ويسرع يف العودة، أما إذا مكث فيها وركن إليها فلك أن تعاقبه. وابن 

مسعود يقول: )بنين لنا صلى هللا عليه وسلم حياة اإلنسان وأمله، فخط لنا خطاً دائرًا(. وبعض العلماء يرمسه مربعاً، 
اخل هذه الدائرة، واخلط الذي ينصف الدائرة هو قطب الدائرة، والقطب ينتهي عند حميط الدائرة، وكل وخط خطاً د

جزء من النقطة يسمى وتر، فمحيط الدائرة اخلط الذي يصل طريف احمليط أو يتصل بنقطتني من احمليط، وخط صلى 
أحد طريف القطر خارج عن حد الدائرة، وخط هللا عليه وسلم خطاً زائدًا عن الدائرة. إذًا: هي دائرة فيها قطر، و 

خطوطاً جانبية، وقال صلى هللا عليه وسلم عن حميط الدائرة: )هذا أجل اإلنسان، وتلك اخلطوط اجلانبية ما ينتابه يف 
حياته، وهذا اجلزء الزائد عن الدائرة هو األمل، فينقضي األجل قبل أن ينتهي أمله(. يقولون: من سائل اإليضاح يف 

الرتبية أن أييت املدرس ابلصورة ويشرح عليها الدرس، وها هو صلى هللا عليه وسلم يبني لنا ذلك أبجلى معاين  علم
اإليضاح، فأجلك حمدود يف دائرة تدور فيها مييناً ويساراً، وأملك يسبقك عن دائرة األجل، أنت تريد أن تبلغ األمل، 

 ولكن أييت دونه األجل.
 
 
 
 

 الزهد يف الدنيا
 
 
 



ذًا: جاء يف األثر )الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن ، والرغبة يف الدنيا وطول األمل حيزن القلب ويشقي اجلسم، إ
وليس معىن الزهد يف الدنيا تركها، ولكن أن جتمعها من حلها، وأن تضعها يف حلها، ال كما يقولون: تكاثرت الظباء 

عاين يف هذا احلديث فوق أن حيصيها إنسان: )كن يف الدنيا  على خراش فما يدري خراش ما يصيد واجلوانب وامل
كأنك غريب(، وأنت فعاًل غريب، وكما قالوا: اإلنسان يف الدنيا ساعته هتدم يومه، ويومه يهدم أسبوعه، وأسبوعه 

من يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته هتدم عمره. دقات قلب املرء قائلة له إن احلياة دقائق وثوان بل أقل 
الثواين. والعجيب! أن اإلنسان يستطيع أن يقف عند الغىن والفقر، وعند القوة والضعف، وعند العزة والذلة، وعند  
ُتْم ِحينَ  ِئٍذ كل معاين احلياة، لكنه ال يستطيع أن يقف عند احلياة واملوت، قال سبحانه: فـََلْوال ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم * َوأَنـْ

َر َمِديِننَي * تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكنُتمْ تَنُظُروَن * َوحنَْ  َصاِدِقنَي  ُن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن ال تـُْبِصُروَن * فـََلْوال ِإْن ُكنُتْم َغيـْ
[. ارجعوها وأوقفوها عن اخلروج! أمدوه بلحظة واحدة! ال وهللا! لو اجتمع العامل كله، إنسه وجنه 87-83]الواقعة:

ن ميحنوا اإلنسان يف اللحظات األخرية ثواٍن ال يستطيعون، وانظر اإلعجاز القرآين: َوِلُكلِن ُأمٍَّة َأَجٌل ومالئكته على أ
[ ما قال: )يستقدمون(، قال: )اليستأخرون ساعة(، وما هي 34فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساعة ]األعراف:

، وقدم )ال يستأخرون(؛ ألن كل إنسان يود أن يتأخر: َوال َيْستَـْقِدُموَن ساعة زمنية ستون دقيقة، ال، بل ساعة لغوية
[، ولو أراد أن يعجل موته حلظة ال يستطيع؛ ألن هذا ليس له. والغريب يف حياته يعمل ملا ينجيه أو 34]األعراف:

، واخلشب واحلديد يسلمه من أهل املدينة اليت حل فيها. وعابر السبيل ماذا حيمل معه  هل جيمع احلطب واحلجر
وحيملها معه ! ال حيمل معه إال الزاد الذي يوصله. عابر السبيل قبل كل شيء يطلب الراحلة اليت توصله، ويكتفي يف 
زاده مبا يكفي يف سفره، فلو رأى أمامه مئات األطنان من الفاكهة والعسل واللْب ومجيع أصناف الطعام ما أخذ منها 

نوا كما قال الشاعر: إن هلل عبادًا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما إال ما يوصله. ولذا السلف كا
علموا أهنا ليست حلي وطنا جعلوها جلة واختذوا صاحل األعمال فيها سفنا وهكذا حال املسلم، وكما جاء عنه صلى 

وبقي معه واحد، تبعه أهله وماله وعمله( هللا عليه وسلم: )إذا خرج اإلنسان من الدنيا تبعه ثالثة: ورجع منها اثنان، 
فأهله يشيعونه، يكون منه ما يتبعه، فريجع املال واألهل ويبقى معه العمل. وجاء يف األثر: )ما من إنسان خيرج من 
الدنيا إال وهو آسف حزين، إن كان حمسناً يقول: اي ليتين استزدت، وإن كان مسيئاً يقول: ليتين أقلعت(، وما هي 

ًّ يف بدنه، آمناً يف سربه، عنده الغاية م ن مجع الدنيا والتكالب عليها  يقول صلى هللا عليه وسلم: )من أصبح معا
قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها(، وال يدرك هذا إال العقالء، وكل إنسان مهما كان رصيده وماله، 

ل من الطيبات  ما عندك خزان أكرب من بطنك، وممتلكاته، فلن أيكل الورق وال الذهب وال الفضة، وكم ستأك
ومستودعات الطعام قبل أن أتكله ال تدري من سيأكل املستودع، لكن أنت ستأكل على قدر نفسك، )ابن آدم 
يقول: مايل مايل، وليس له من ماله إال ما لبس فأبلى، أو أكل فأفىن، أو تصدق فأبقى( . إذا تصدق اإلنسان أبقى  

ؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها، أنه ذبح عندها شاة، وجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: كما جاء عن أم امل
)اي رسول هللا! انتهت الشاة وقسمناها ومل يبق إال رجلها، فقال: لقد بقيت كلها إال رجلها( هي تقول: نفدت كلها ومل 

ا إال الرجل هذه(؛ ألن الذي وزع قرض حسن عند يبق منها إال رجلها، فيقول صلى هللا عليه وسلم: )بل بقيت كله
 [.245هللا، وهي وديعة، وأمانة ينميها املوىل سبحانه: َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا ]البقرة:

 
 
 



 
 حال السلف يف الزهد

 
 
 

. حيكى أن أعرابياً مسع رجاًل يتلو حقيقة حالنا أننا غرابء، وال يوجد إنسان يف العامل إال وهو غريب، فالغربة مفروضة
[ فقال: قف! بعثوا ورب الكعبة! قال: ما أدراك أهنم 2-1قوله سبحانه: َأهْلَاُكُم التََّكاثـُُر * َحىتَّ ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبَر ]التكاثر:

يستقر يف حمل الزايرة. [، فالزائر ال بد أن يرحل، وال يوجد ضيف 2بعثوا  قال: من قوله: ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبَر ]التكاثر:
ودخل شخص على أيب الدرداء ، فنظر يف البيت فلم جيد شيئاً، فقال: اي أاب الدرداء ! مل أر لك متاعاً يف البيت، 
فقال: صاحب البيت ال يرتكنا جنعل متاعاً. وسامل بن عبد هللا دخلوا بيته فلم جيدوا يف بيته ما يساوي كذا، فقيل له 

أعجل من هذا. هذا الكالم يف الزهد وترك الدنيا ابلنسبة لنا اآلن بعيد، وكأنه خيال! فكيف يف ذلك: فقال: األمر 
نرتك املفروشات والثالجات، والغساالت والسيارات، فهو شيء بعيد؛ ألن أذواقنا بعدت جدًا، وألن قلوبنا أصبح 

ويدًا ونقول: ماذا سنأخذ من هذا  بينها وبني هذا الكالم حجاب، فال ميكن أن نتذوق هذا الكالم، ولكن لنرجع ر 
كله  وال أقول لك: ترتك هذا كله، ولكن اخلطر كل اخلطر أن ميتلئ قلبك بكل ما متلك، ولذا فإن بعض العلماء 
يقول: اي رب! ال جتعل الدنيا يف قلوبنا، واجعلها يف أكفنا. كنت أمسع بعض مشاخينا رمحه هللا يقول: ما عقدت عقد 

ال أقرضت قرضاً أنتظر رده. لو استطاع اإلنسان أن يرد نفسه عن التعلق بزخرف الدنيا بيع قط أطلب رحبه، و 
وزينتها، يسهل على نفسه اخلروج منها، أما إذا كان متعلقاً هبا كل التعلق، فإنه أيسف عند اخلروج منها، كأانس 

جعون ويرحلون، فيقول صاحب األرض: سافروا إىل بالد غربة، فواحد منهم اشرتى له أرضاً وبىن له قصرًا، فجاءوا لري 
ال أرجع، وإذا رحل ميشي قليالً وهو ينظر إىل البستان و القصر غصباً عنه. وقوله يف هذه الوصية النبوية الكرمية: 
)كن يف الدنيا كأنك غريب(، معىن الغربة: التزام األدب، والسلوك احلسن، وال تعقد األمل. ويبلور لنا هذه املعاين 

ن عمر فيقول: )إذا أمسيت فال تنتظر الصباح(، لو قدر أن سرية أو جمموعة نزلوا مساًء وخيموا يف مكان، اجلليلة اب
فإهنم ال يدرون مىت يكون املسري، )وإذا أصبحت ال تنتظر املساء(، ميكن أييت األمر ابلسفر يف الظهر، أو يف 

عماًل جيب أن تؤديه يف املساء إىل الصباح، وهو الضحى، أو يف العصر، ومراد ابن عمر هنا: إذا أمسيت فال تؤخرن 
 راوي حديث الوصية: )ما حق امرئٍش مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسه(.

 
 
 
 

 اغتنم حياتك قبل موتك
 
 
 



، والصباح حمل يقول بعض شراح هذا احلديث: قدم )إذا أمسيت( على )إذا أصحبت(؛ ألن املساء حمل الغفلة والنوم
احلركة، فأحرى بك يف املساء أال تتحرى الصباح، فإذا أصبحت ولديك شيء من العمل فال تنتظر املساء، فلو كان 
عندك واجب يف النهار فال تؤخره إىل الليل، وانتهز فرصة النهار قبل أن أييت الليل، ألنك ال تدري أتدركه أم ال  

لنيب صلى هللا عليه وسلم: )اغتنم مخساً قبل مخس: شبابك قبل هرمك، وجاء يف بعض األحاديث املرفوعة إىل ا
وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك(. اإلنسان جيب أن ينتهز ويغتنم 

ك  فرصة الشباب؛ ألن أمامه هرم، واهلرم هو الكرب يف السن، فإذا كنت يف شبابك ال تعمل، فماذا ستفعل يف هرم
إذًا: من مل يغتنم شبابه، ويدخر فيه لوقت اهلرم ضيع نفسه. ولذا يقول العلماء يف موضوع احلج يف ابب االستطاعة: 
من ليس عنده مال، ولكن عنده صنعة، ويستطيع أن يرافق القافلة، ويعمل ويكتسب وأيكل حىت يصل إىل مكة 

: ويشرتط الشافعي أن يكون أجر عمل يوٍم يكفي لنفقة بكسب يده مع القافلة، فإنه مستطيع مادايً. يقول النووي 
يومني، أما إذا كان عمله يف اليوم لنفقة يوم واحد، فليس مبستطيع، فلعله ميرض، واليوم الذي ميرض فيه ميوت من 
اجلوع، لكن إذا كان أجر يوم واحد يكفي لنفقة يومني، فيمكن أن ميرض يوماً أو يومني يف الشهر أو يف األسبوع، 
ويبقى عنده مال مدخر، وهكذا أنت يف شبابك، إذا مل تدخر يف شبابك ما ينفعك يف هرمك، فماذا تفعل  والدول 
تتعامل )ابلتقاعد(؛ ألهنا استغلت العامل واملوظف مدة شبابه وقوته، فلما جاءه الكرب أحالته على التقاعد، ومل ترتكه. 

عجوزًا ذمياً يتكفف السؤال، فقال: ما شأنك اي رجل ! قال: أان من وهذا أمري املؤمنني عمر رضي هللا تعاىل عنه رأى 
أهل الذمة وكلفت ابجلزية، قال: ما أنصفناك، كلفناك شاابً، وتركناك شايباً، ال، وأسقط عنه اجلزية، وفرض له من 

يف ابب املادة،  بيت مال املسلمني ما يكفيه. إذًا: اغتنم شبابك قبل هرمك، وهذه قضية منطقية عقلية، لكننا لسنا
ِة اْلَمِتنُي ]الذارايت: [ وقال: َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ 58فاهلل سبحانه قال: ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

 عليه وسلم أنه [، ولكن حنن نعمل لآلخرة، فهذا عبد هللا بن عمرو بن العاص : )بلغ النيب صلى هللا6ِرْزقـَُها ]هود:
يقرأ القرآن كله يف ليلة، فدعاه فقال: اقرأه يف شهر  قال: إين أستطيع أكثر من ذلك قال: اقرأه يف عشرين ليلة، 

فقال: إين أستطيع أكثر من ذلك، وهكذا حىت نزل معه إىل ثالثة أايم( وهو يقول: إين أستطيع أكثر من ذلك، أي: 
رأ، فكان يغتنم شبابه هلرمه، وكان يستطيع أن يصلي شيئاً من الليل، ويستطيع أن غدًا أيتيين الكرب وال أقدر أن أق

يصوم بعض األايم، ويستطيع أن يكتسب ويتصدق، فلما جاءه اهلرم عجز. )وصحتك قبل مرضك( والصحة واملرض 
كان يعمل يف شيء بيد هللا، ولكن يفوت على اإلنسان شيء كثري مع املرض، ومن فضل هللا على املسلم أنه إذا  

صحته من أبواب اخلري ويداوم عليه فمرض أو سافر وعجز عن ورده، أمر هللا املالئكة أن تكتب له مدة مرضه 
وسفره ما كان يعمل يف الصحة واإلقامة حىت يعاّ أو يرجع إىل بلده. ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )تعرف إىل 

 منك وأنت معاّ، مث أنت مريض يتخلى عنك  ال وهللا! فهو أكرم هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة( فهل يقبل هللا
األكرمني. وكذلك )غناك قبل فقرك(، إذا كان املال معك، فانتهز أبواب اخلري، أنت ال تدري ماذا يصري  سبحان 

اوية، أي: فما هللا! وما يدري الفقري مىت غناه وما يدري الغين مىت يعيل كم من إنسان ابت يف القمة، وأصبح يف اهل
دام بيدك املال، وعندك الغىن، ووفرة املال، فافعل اخلري، ولعل اخلري الذي تفعله حيفظ لك مالك. من يصنع اخلري ال 
يعدم جوازيه ال يذهب اخلري بني هللا والناس وقوله: )وفراغك قبل شغلك(، هذه نصيحة نقدمها لطلبة العلم قبل كل 

يل قبل أن خيرج من الدراسة إىل احلياة، ويواجه املشاكل العملية، فهو يف فرتة شيء، عليه أن ينتهز فراغه للتحص
الدراسة متفرغ هلا، وبعد ما يتخرج وأيخذ الشهادة وخيرج إىل ميدان احلياة يشغل، وأول شاغل يلقاه الزوجة 

ني طالب العلم على واألوالد، ولذا كان بعض السلف يقول: )ذبح العلم بني أفخاذ النساء(، وقد تكون الزوجة تع



دراسته، لكن مشاكل األوالد ضريبة البد أن تؤديها يف طريق احلياة، ويفرض عليك أن تشغل مبا ليس من طلب 
العلم، وقد يكون عملك لطلب العلم، ولكن ليس كوقت التفرغ ، وهلذا يروى عن أيب حنيفة رمحه هللا أنه كان يقول: 

من سنتني قالوا: ملاذا  قال: خمافة أن ينسى العلم، ألن مشاكل الناس تنسي ال ينبغي إلنسان أن يتوىل القضاء أكثر 
العلم، ولكن اآلخرون يقولون: كلما زاول القضاء كلما متكن فيه ومترس، وعرف طرق اخلصوم. وقوله )وحياتك قبل 

كتاب فَِإَذا َجاَء   موتك(، احلياة أمامك، ولكن املوت ليس عندك وليس بيدك، فاملوىل سبحانه وتعاىل قدر لكل أجل
[. إذًا: على العاقل أن يغتنم هذه األمور اخلمس، وقد جاء 34َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن ]األعراف:

يف احلديث الصحيح: )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به(. وهللا أسأل أن يوفقنا وإايكم ملا حيبه ويرضاه، أباله، وعن 

وأن يرزقنا وإايكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإايكم للعمل مبا علمنا، وأن يتقبل منا، وأن يعاملنا سبحانه بلطفه وكرمه، 
ا أوسع فضل هللا سبحانه وتعاىل! وصلى هللا وسلم وابرك على وإحسانه، فما أضعف اإلنسان وما أطول األمل! وم

 عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
 
 

 [1احلديث احلادي واألربعون ] -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 شرح حديث: )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به(
 
 
 

محن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدان ونبينا حممد صلى هللا بسم هللا الر 
عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ] عن أيب حممد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي 

ؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به( . حديث هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال ي
حسن صحيح، رويناه يف كتاب احلجة إبسناد صحيح [. احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد: وبعد تلك الرحلة الطويلة مع هذا اجملموع املبارك من أحاديث رسول هللا صلى هللا 

هبذا احلديث الذي هو مبثابة املقياس وامليزان  -وقبيل األخري حبديث واحد-يه وسلم، أييت املؤلف رمحه هللا تعاىل عل
 للمؤمن حقاً يف إميانه اعتقاداً وقواًل وعماًل. ......

 
 
 

 ترمجة موجزة لراوي احلديث



 
 
 

هو رضي هللا تعاىل عنه من خرية أصحاب يقول النووي رمحه هللا: )عن أيب حممد عبد هللا بن عمرو بن العاص ( و 
رسول هللا، وكلهم أخيار. كان صلى هللا عليه وسلم يقدمه على أبيه؛ ألنه سبق أابه إىل اإلسالم، ومل يكن بينه وبني 
أبيه سوى ثالث عشرة سنة، وقيل: إحدى عشرة سنة، أي: أن أابه تزوج صغريًا وأجنب، وكان من أكثر أصحاب 

كما قال أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه: )ما كان أحد أكثر مين حديثاً إال عبد هللا بن عمرو بن   رسول هللا حديثاً،
العاص حيث كان يكتب وال أكتب(. وهكذا يظهر أثر كتابة العلم وتدوينه، وقد قال عبد هللا : )كنت أكتب كل 

الوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول شيء أمسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أريد حفظه، فنهتين قريش وق
هللا صلى هللا عليه وسلم بشر يتكلم يف الغضب والرضا ! فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فأومأ إبصبعه إىل ِفيه، فقال: اكتب.. فوالذي نفسي بيده ما خيرج منه إال حق( ، وهذا كما قال سبحانه: 

 [.4-3ِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:َوَما يـَْنِطُق عَ 
 
 

 رتبة حديث )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به(
 
 

ذكر النووي رمحه هللا هذا احلديث، وإن كان مل خُيرَّج يف الست، ولكن ُخرنِج يف كتاب: احلجة على من مل يسلك 
لماء: إنه كان رجاًل شديدًا يف هللا، متحرايً يف السنة، حمارابً للبدعة، فأحسنوا الطريق واحملجة للمقدسي . ويقول الع

الظن به فيما يرويه. ولكن كما أشران سابقاً، أن من قواعد مصطلح احلديث واألصول عند األصوليني واحملدثني: أن 
ا تقويه ويصري حسناً احلديث إن ضعف سنده من حيث الرجال، وشهدت له نصوص أخرى من الكتاب والسنة؛ فإهن

لغريه. ويكفينا أن النووي وهو هو يف احلديث ويف الفقه ويف العلم والفضل يستحسنه، وهلذا احلديث شواهد من 
 الكتاب ومن السنة.

 
 
 

 الفرق بني متعلقات اإلميان ومتعلقات اإلسالم
 
 
 

ات معدودات تضع امليزان احلق يف احلديث يقول: )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به(، هذه كلم
ادعاء اإلميان اعتقادًا وقواًل وفعاًل. فاإلميان: تصديق ابلقلب واعتقاد ابلغيب، خبالف اإلسالم الذي هو امتثال 

اجلوارح ظاهراً، كما يف حديث جربيل عليه السالم: عندما سأله عن اإلسالم  فقال صلى هللا عليه وسلم: )أن تشهد 



، وأن حممدًا رسول هللا( والشهادة نطق، )وتقيم الصالة( والصالة حركة، )وتؤيت الزكاة( وهي: إخراج أن ال إله إال هللا
جزء من املال، )وتصوم رمضان( والصيام: إمساك، )وحتج البيت( رحلة وعودة. كل هذه أعمال ظاهرة مبعىن 

ان  قال: أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله االستسالم واالنقياد ألوامر هللا، مث جاء يف احلديث: )أخربين عن اإلمي
واليوم اآلخر وابلقدر خريه وشره(، كل هذه أمور غيبية ليس عندان منها شيء حمسوس، حىت الكتب اليت أنزهلا هللا 

وا ما أنزل هللا، ومل يبق إال القرآن الكرمي بني أيدينا، وهو داخل  يف ليس عندان حقائقها؛ ألن اليهود والنصارى غرين
عموم كتبه، وما عدا ذلك: فرب العزة سبحانه غيبه عنا، لكن آايته وقدرته ودالئل وجوده سبحانه مستقرة يف أنفسنا 
ويف الكون كله من حولنا. واملالئكة أخربان هللا عز وجل عنهم، وقد رآهم بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

يف كتابه، وبلغ عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم. والبعث هو وسلم عياانً. وكذلك الرسل كما أخرب سبحانه عنهم 
إحياء الناس بعد املوت. واآلايت عليه يف كتاب هللا من الناحية الكونية ومن الناحية العقلية، بل ومن الناحية العملية 

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت متوفرة. أما من حيث الكون فيقول سبحانه: َوِمْن آاَيتِِه أَنََّك تـََرى اأَلْرَض َخاِشَعًة فَ  ِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ
[. وأيضاً قصة بين إسرائيل وقتيلهم، فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها  39َورََبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِي اْلَمْوَتى.. ]فصلت:

تلين فالن، مث مات، فكهذا اإلحياء حييي هللا [ أي: فأحياه هللا ونطق وقال: ق73َكَذِلَك حُيْيِي اَّللَُّ اْلَمْوَتى ]البقرة:
َمِئنَّ قـَْليب املوتى. وإبراهيم عليه السالم قال: َربِن َأِرين َكْيَف حُتْيِي اْلَمْوَتى قَاَل َأَومَلْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيطْ 

سبحانه يف سورة التكاثر: )علم  [، ألن العلم عن إبالغ ال يساوي العلم عن مشاهدة، ولذا ذكر هللا260]البقرة:
[، فقطعها، ووزعها، مث ادعها.. 260اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني(. فقال هللا له: َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّرْيِ ]البقرة:

 ثالمثائة ميالدية، وهي ثالمثائة وتسع هجرية-أتتك سعياً. وقصة أصحاب الكهف إذ لبثوا ثالمثائة سنة وتسع سنوات 
قٌّ مث يُبعثون ويذهبون ليبحثوا عن طعام ليأكلوه، قال تعاىل: وََكَذِلَك َأْعثـَْراَن َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اَّللَِّ حَ  -قمرية

َحَذَر  [. وهكذا الذين خرجوا من دايرهم حذر املوت: َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوُهْم أُُلوفٌ 21]الكهف:
[. وكذلك قصة عزير العزير مع محاره وفاكهته، فقد شاهد 243اْلَمْوِت فـََقاَل هَلُُم اَّللَُّ ُموُتوا مثَّ َأْحَياُهْم.. ]البقرة:

عياانً كيف يُنشز هللا العظام بعد موهتا وكيف يكسوها اللحم! وكذلك موسى كان معه حوت مقلي ومملَّح فاختذ سبيله 
ور.. حيواانت.. حيتان.. بشر، كل ذلك آايت عملية، ومنوذج مصغر للبعث، وإحياء نفس واحدة  يف البحر سرابً! طي

كإحياء الناس مجيعاً. فاإلميان يتعلق ابملغيبات، ولذا من مل يؤمن مبطلق الوعد أو اخلرب وجاء عند املعاينة وأعلن إميانه 
ل لفرعون حيث آمن عند املشاهدة، فقيل له: آآلَن َوَقْد فال قيمة هلذا اإلميان؛ ألنه مل يؤمن عن جمرد اخلرب، وكما حص

[ وكذلك احلال مع عامة الناس، كل من َتب قبل أن يغرغر، وقبل أن يرى احلقائق، 91َعَصْيَت قـَْبُل ]يونس:
وينكشف له الغيب فإن هللا يقبل توبته، أما إذا أصر وسوَّف حىت يعاين حقائق البعث واجلزاء واآلخرة، مث يقول: 

 بُت، فإن التوبة ال تقبل منه.ت
 
 
 

 سبب اشرتاط تبعية هوى املؤمن للشرع
 
 
 



يقول صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن( أي: ال يصدق أحد حقيقة ويطبق اإلميان عملياً حىت يكون إميانه الذي يدعيه 
صلى هللا عليه وسلم، ملاذا   وينتسب إليه ويتلبس به، حيمله على أن يكون اهلوى وامليل والرغبة فيه تبعاً ملا جاء به

وما هي عالقة اإلميان هبذا  ألنك مبدئياً تؤمن ابهلل، فتشهد أن ال إله إال هللا، وتقول: هللا ريب ورب العاملني، تعلنها 
م، [ أي: خالقهم ورازقه2سبع عشرة مرة يف يومك وليلتك يف الصلوات اخلمس: احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمنَي ]الفاحتة:

َك َنْسَتِعنُي ]الفاحتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [ أي: ألنه املستحق لأللوهية والعبادة منا 5حمييهم ومميتهم، مدبر أمورهم ابلربوبية، ِإايَّ
له. وتشهد أن حممداً رسول هللا أي: تشهد أن الرب سبحانه وجل جالله أرسله إليك وإىل الناس كافة برسالة وبلَّغها. 

ؤمن حقاً هبذه املبادئ، وأنه فعاًل ال معبود حبق سواه، وأن حممدًا صلى هللا عليه وسلم رسوله، جاء إذًا: إن كنت ت
ابلرسالة من عنده؛ فال يتم هذا اإلميان وال يكون عملياً إال إذا كان هواك تبعاً ملا جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم. 

هوى وهواء، وثىن وثناء، وغىن وغناء، والثرى  -فلسفتها عجيبةواللغة العربية -وهنا كلمة )هواه( يقولون يف اللغة 
والثراء، كل هذه بينها فوارق. الثرى والثراء، املقصور معناه: الرتاب، واملمدود معناه: الغىن ووفرة املال. الغىن 

الذي نتنسمه والذي والغناء، الغىن: ضد الفقر، والغناء: اللهو واللعب. واهلوى هو: امليل والرغبة، واهلواء: هو هذا 
ميأل الفراغ بني السماء واألرض. إذًا: )حىت يكون هواه(، أي: ميله ورغباته، تبعاً ملا جاء به النيب صلى هللا عليه 

وسلم. وهنا يقول العلماء: يف هذا احلديث لفت نظر؛ ألن كلمة )اهلوى( غالباً ما تستعمل يف األشياء اليت هي ضد 
[ يعين: ميوله ورغباته. اَي َداُوُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف األَْرِض 23ْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه ]اجلاثية:احلق يقول تعاىل: َأفـََرأَ 

[ فاحلق يقابله اهلوى، واهلوى يف مقابلة احلق يكون ابطاًل. فقالوا:  26فَاْحُكْم بـَنْيَ النَّاِس اِبحْلَقِن َوال تـَتَِّبِع اهْلََوى ]ص:
موِضع حتقيق اإلميان  -الذي هو غالباً يستعمل يف اجلوانب اليت هي ضد احلق أو يف الشر-يف يكون هذا اهلوى ك

وجيعله َتبعاً لرسول هللا  وجُياب عن ذلك وهللا تعاىل أعلم: أبن البالغة النبوية تضع اإلنسان يف رغباته كلها من 
سانية يف الغرائز ويف امليول وفيما هتواه النفس ومتيل إليه من اجلانب بدايتها إىل أقصاها وهو امليل الفطري والرغبة اإلن

البشري، وكل ما ينزع ابإلنسان إىل جانب آخر، ولكن تلك الرغبات اليت تشذ ابإلنسان أو جتنح به إىل اليسار ال 
ا جاء به رسول هللا ميكن أن يكون صاحبها مؤمناً إال إذا كانت نزعات األهواء وامليوالت النفسية خاضعة وَتبعة مل

صلى هللا عليه وسلم. إذاً: حب اآلخرة، وامليل إىل العمل الصاحل هي الفطرة، )كل مولود يولد على الفطرة( أي: 
الفطرة اإلسالمية احلنيفية السمحة، وهي من ابب أوىل َتبعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذا أصبح هواه وميوله 

ويدعوه إىل حتقيق مطالبه البشرية ورغباته احليوانية متبلوراً ومتمرانً وَتبعاً ملا جاء به صلى  الذي يشبع رغباته وشهواته،
هللا عليه وسلم، فمن ابب أوىل أن جانب اخلري فيه سيكون تبعاً ملا جاء به صلى هللا عليه وسلم. ولذا يقولون: 

الئكة يف اللني والتواضع، واإلنسان مكون من روح اإلنسان فيه شبه ابلسُبع يف االفرتاس وقوة الغضب، وفيه شبه ابمل
تسمو إىل مكارم األخالق وعلو اهلمة، وطاعة املوىل، واالستئناس ابلعبادة وبذكر هللا، َأال  -دائماً -وجسد، فالروح 

يل إىل طبيعته [. واجلسم خيلد إىل األرض يف شهواته ورغباته، فاجلسم مي28ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:
احليوانية، والروح متيل إىل اجلوانب الروحية العلوية اإلهلية. ولذا يقولون: إذا غلبت طبائع جسمه روَحه كان حيواانً: 

َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل ]الفرقان: [، وإذا غلب اجلانب الروحي كان رابنياً، ممن يعلمون ويتعلمون 44ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاألَنـْ
طيعون هللا سبحانه، ولذا انقسمت األمم املاضية إىل قسمني: قسم: غلَّبوا جانب البدن، وهم اليهود، وأصبحوا وي

ماديني حيتالون على ما حرم هللا ليأكلوه. والقسم اآلخر: النصارى الذين أرادوا أن يكبحوا مجاح املادة يف اليهود، 
. وجاء اإلسالم وطابق ووازن بني مركبات اإلنسان مادة وروحاً، فأذن فابتدعوا الرهبانية، فما استطاعوا أن يواصلوا هبا

له أن أيكل ويشرب ويتحرى احلالل، وأن يصلي ويصوم، وجيمع بني األمرين بكفتني متعادلتني ويطري جبناحني سليمني 



ٌر َلُكْم ِإْن  قال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمعَ  ِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ
تَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا اَّللََّ   َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن * فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْ

ولذا يقول علماء االجتماع: اإلسالم دين ودنيا، وعلى هذا خيربان صلى هللا عليه وسلم أنه ال  [.10-9]اجلمعة:
 يؤمن أحدان، حىت تكون طبائعه وغرائزه وهواه وميوله كلها َتبعة ملا جاء به صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 
 

 تقدمي حمبة الرسول وما جاء به على النفس والولد والوالد
 
 
 

اللفظ وإن قال فيه النووي : رواه صاحب احلجة؛ فإننا جند له الشواهد من الصحيحني منها: ما هذا احلديث هبذا 
جاء عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: )فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم 

هللا! ألنت أحب إيل من كل شيء إال  حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني(. وقال عمر : )اي رسول
من نفسي، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر 
: فإنه اآلن وهللا ألنت أحب إيل من نفسي، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: اآلن اي عمر !(، أي: اآلن كملت 

 احملبة. ......
 
 
 

 ر الغريزية الدافعة للمحبةاألمو 
 
 
 

بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما جاءك عنه،  -قبل أن نعرف حقيقة تلك احملبة-لو أردان أن نوازن ونقارن 
وبني ولدك ووالديك ومالك والناس أمجعني؛ سنجد فرقاً عظيماً. يقول القاضي عياض : إن دواعي األمور الفطرية 

حيثما وجدت واحدة من تلك األربع فإهنا تستدعي احملبة، قال: جلب النفع، ودفع الضر،  الغريزية واحدة من أربع،
فأميا إنسان جلب لك نفعاً وجدت يف نفسك امليل إىل حبه بشكل طبيعي، وأميا إنسان دفع عنك ضراً وجدت يف 

لوحة رسم زيتية فيها شجر نفسك امليل إىل حمبته. قال: ومجال اخللقة واخللق؛ فاإلنسان من حيث هو قد ينظر إىل 
ونبات وهنر ومنظر طبيعي، فال ميل النظر إليه ِجبلَّة، وترى الطائر اجلميل كالطاوس مثاًل فتحب هذا الشكل أمامك. 
وأما مجال اخلُلق، فإنك جتد اإلنسان دمث األخالق الذي يعامل الناس ابإلحسان ومبكارم األخالق وحسن السرية، 

 كارم أخالقه، ولو مل تتعامل معه.فتجد يف نفسك أنك حتبه مل



 
 
 

 اجتماع مقتضيات احملبة يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 
 
 

يقول القاضي عياض : وقد اجتمعت تلك األمور األربعة يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فال يوجد نفع أعظم مما 
ة العبد بربه ال يوازيها شيء، فأنت عرفت ربك جاءان به صلى هللا عليه وسلم فإنه عرنفنا بربنا عز وجل. ومعرف

وخالقك الذي خلق السماوات واألرض، وعرفت رب العاملني، فمثاًل لو أن شخصاً اكتشف جهازاً ما أو اكتشف 
أي شيء جمهول، أو جاء للعامل أبي اكتشاف جديد، وعرف ما مل يعرفه الناس؛ تطاول إىل السماء، وأنت تعرف خرياً 

تعرف رب العاملني عز وجل. ومن النفع الذي جاءان به النيب صلى هللا عليه وسلم أنه جاءان مبا مما عرف؛ ألنك 
يدخلنا اجلنة.. فعرنفنا طريق اجلنة، فأُي شيء يوازي اجلنة  يقول صلى هللا عليه وسلم: )موضع سوط أحدكم يف اجلنة 

، وكيف نعبد ربنا ونتقرب إليه، وعرنفنا ابمللكوت خري من الدنيا وما فيها(، وعرنفنا ابإلسالم، وعرفنا ابلعبودية هلل
األعلى كله. ودرأ عنا كل شر يف حياتنا، فصان وعصم دماءان، وأموالنا، وصان فروجنا وأعراضنا، وكفَّ بعضنا عن 
م بعض، كل شر يف الدنيا سد طريقه عنا، وسد عنا أبواب النار، وبنين لنا الطريق الذي به نسده. ولذا ملا خطب القو 
قال: )ما تركت شيئا يقربكم من اجلنة ويباعدكم عن النار إال وقد بينته لكم(، فماذا نريد أكثر من هذا  والرتمجة 

[، )َعزِيٌز 128:القرآنية لرسول هللا تقول: َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم ]التوبة
َما َعِنتُّْم( أي: يشق عليه ما يلحقكم من عنت ومشقة، وحريص على جلب اخلري لكم، مث يتوج ذلك بقوله:  َعَلْيهِ 

)اِبْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم(؛ عليه الصالة والسالم! القسم الثالث: مجال اخلِلقة، يقول بعض أصحاب الرسول صلى هللا 
جاهلية وال إسالم، أما يف اجلاهلية فكراهية أن أنظر إليه، وأما يف عليه وسلم: )وهللا ما مألت عيين من حممد يف 

اإلسالم فحياًء من أن أنظر إليه(، سبحان هللا! فهذا كما قال القائل: أهابك إجالاًل وما بك سلطة علي ولكن ملء 
هللا صلى هللا  عني حبيبها يهاهبا وهي ضعيفة ليس هلا سلطة عليه، ولكن من شدة وفرط احملبة، وهنا أصحاب رسول

عليه وسلم يقولون: وهللا لو طُلب من أحدان أن ينعت رسول هللا ملا استطاع، يقولون: ما كنا نستطيع أن منأل أعيننا 
منه حياًء وإجالالً. وأما مجال اخلُُلق.. فلو اجتمع العامل كله من أوله إىل آخره فلن يستطيعوا أن يصفوا أخالق رسول 

[، تقول أم املؤمنني عائشة ملا 4علها قرآان يتلى ونتعبد به: َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ]القلم:هللا مبا وصفها هللا وج
ُسئلت كيف كانت أخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالت: )أتقرأ القرآن  قال: بلى، قالت: كان خلقه 

اسنه وآدابه. إذاً: لو قاران الولد والوالدين مع دوافع القرآن(، يعين: أيمتر أبوامره، وينتهي بنواهيه، ويعمل مبكارمه وحم
ُه احملبة اليت ذكران فسنجد الفرق العظيم، صحيح أن الوالدين هلما احلق الثاين بعد هللا َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ 

اَهَداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال [ حىت يف حالة الكفر: َوِإْن جَ 23َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ]اإلسراء:
ُهَما ]لقمان: [ سبحان هللا! مل يقل وعاشرمها، بل قال: وصاحبهما، أي: اجعلهما كصديق، 15ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

َيا َمْعُروفًا ]لقمان: نـْ ُهَما يف الدُّ زوجني من احليواانت، ورزقهما هللا  [ وذلك ألهنما تسببا فيما يتسبب فيه أي15َوَصاِحبـْ
َنٌة ]التغابن: َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ [. وأما املال فقد قال تعاىل: 15من عنده هذا الولد. وأما الولد فقد قال تعاىل: ِإمنَّ



نـَْيا ]الكهف: ُلَوُهْم أَيُـُّهْم َأْحَسُن َعَماًل  [، ِإانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى46اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ اأَلْرِض زِيَنًة هَلَا لِنَـبـْ
[. إذاً: الناس أمجعون لن ينفعوا شيئاً )واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء 7]الكهف:

 قد كتبه هللا لك(.
 
 
 

 احملبة احلقيقية اليت يطالب هبا العبد
 
 
 

 سبحانه وتعاىل ال شيء، والعامل كله يف موازنة ما جاءان به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال إذًا: العامل كله مع هللا
شيء، فإن من حقه علينا وفاًء حبقه إعطاؤه تلك احملبة، وليست حمبة ذات، وال حمبة هوى، ولكنها حمبة مجيل.. 

حتت حمبته صلى هللا عليه وسلم. كانوا يف مقابلة.. عرفان.. إميان.. تصديق.. تكرمي، كل املعاين السامية تنطوي 
احلرب أو يف اجلهاد أو يف املعامالت، ويف كل شيء يقدمونه على أنفسهم، حنن نعرف يف الوقت احلاضر أنه يف أي 
 جمموعة عسكرية مجيع الفرق تفدِني قائدها وهي أمور ارتباط دنيوية، فكيف برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ......

 
 
 

 لعمل واالتباعحمبة ا
 
 
 

)ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه (، ما هي تلك احملبة  هل هي لوحة أكتب فيها: أان أحب رسول هللا  اجلواب: 
ال، بل جيب أن ُترتَجم تلك احملبة عملياً، واعتقادًا يف القلب وإيناساً وإشعاراً وطمأنينة وارتياحاً وميوالً، وأن ترتجم يف 

عمل أي شيء فتنظر هل هذا العمل حيبه رسول هللا أو يكرهه  فإذا كان حيبه وفعلته حمبة لرسول القول، إذا جئت لت
هللا فقد ترمجت حبك لرسول هللا اتباعاً وفعاًل ملا حيبه، وإذا كان عماًل يكرهه رسول هللا وأتتيه جهاراً وإسرارًا فهل هذا 

صادقاً ألطعته إن احملب ملن حيب مطيع يضرب لنا صحايب يتناسب مع دعوى حمبة رسول هللا  ال وهللا! لو كان حبك 
جليل مثالً رائعاً مل أيت التاريخ مبثله، عندما أخذه املشركون إىل مكة وابعوه ممن كان قد قتل واحدًا منهم يف بدر، 

من امرأة يف  وأعلموه يوم قتله، وقبل أن يقتل أراد أن يلقى ربه نظيفاً حساً ومعىًن، أراد أن يستحد من شعره، فطلب
البيت أن تعطيه املوسى، فأخذ املوسى يف يده، وأتى إليه طفل صغري حيبو فرأت أم الطفل هذا األسري يف يده املوسى 

والطفل عنده فصاحت ختشى أن يقتله؛ ألهنم سيقتلونه، فضحك وقال: أتظنني أين أقتل الطفل الربيء ال وهللا! 
احلرم إىل احلل وأرادوا قتله، وكان أسريًا عند من اشرتوه، وحينما ُقدِنم قال: وسلنمه إليها. وحينما أخذوه وأخرجوه من 

أنظروين أصلي ركعتني؛ فصلى خبشوع وبدون جزع، وقال: وهللا! لوال أين أخشى أن تقولوا فزع من املوت ألطلت. مث 



نقه وتسلم أنت  انظروا حينما صلبوه: أتود أن حممدًا مكانك اآلن وُتضرب ع -وهي حمل الشاهد-قالوا له كلمة 
هذا العرض! السيف على عنقه، وحممد صلى هللا عليه وسلم بعيد عنهم يف املدينة، فيعظم عليه أن خيطر بباله هذا 

اخلاطر، ويقول: ال وهللا، وال أن يشاك بشوكة وهو يف مكانه ابملدينة! ملاذا ال يقول ذلك ليفكوا أسره ويَدعوه يذهب 
و، إحساسه وإميانه ورقة عاطفته مع رسول هللا أتىب أن تقبل ورود خاطرة أن يشاك صلى هللا عليه حلاله  مل حيتمل ومل يق

وسلم بشوكة وهو يف املدينة! يريد أن ُتضرب عنقه مرارًا وال أن يتصور شوكة يشاك هبا رسول هللا صلى هللا عليه 
به رسول هللا  ال وهللا! واألمثلة يف هذا الباب وسلم يف املدينة، أترون هذا يعصي رسول هللا  أترون هذا خيالف ما حي

عديدة. بل أتت بعض األحاديث يف بيان من أييت بعد رسول هللا، ومدى تعلق قلوهبم به ومنها: )إخواين أيتون من 
 بعدي، يود أحدهم لو رآين أبهله وماله (.

 
 
 

 حمبة ضبط اهلوى
 
 
 

ت به(، يقول العلماء: ما ارتكب إنسان معصية إال وخالف هواه قوله: )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئ
سنة رسول هللا؛ ألنه عند اإلقدام على تلك املعصية عنده وازعان، وصوَتن يف أذنيه: أحدمها صوت السنة تقول: 
أقلع فهذا حرام. واآلخر صوت اهلوى يدعوه: هذه لذة.. فَمن جييب  إن غلب داعي اهلوى مال معه، وإن غلب 

عي السنة ُعِصم وجنا. ولذا يقول العلماء: اتباع السنة تدريب، وحنن إذا نظران إىل جزئيات بسيطة يقوهلا بعض دا
العلماء، إمنا هي من ابب التعويد وترويض النفس. فمثاًل: أنيت يف األكل والشرب واللبس والنوم واألمور الفطرية 

الفم، لو محلت الطعام ابليمىن أو ابليسرى إىل فمك ووصل  العادية: أنت تريد أن أتكل الطعام وأول طريق الطعام
إىل الفم ذهب يف طريقه، ولكن إذا أخذت الطعام ابليسرى جاءت السنة وقالت: ال، السنة أن ترتك اليسرى، وأتخذ 
ابليمىن. وإذا أردت أن تشرب كذلك.. وإذا أردت أن تلبس قدمت الكم األمين فتلبس الثوب، ولكن إذا امتدت 

سرى قالت السنة: ال، البدء ابليمىن، فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيب التيمن ما استطاع يف شأنه كله، يف الي
طعامه وشرابه ومنامه، ويف كل شيء. إذا جئت إىل فراشك وأردت أن تضطجع استلقيت على ظهرك، أو منت على 

ارك تقول لك السنة: ال، انقلب على اليمني، بطنك أو على يسارك أو على ميينك، ولكن عندما تستلقي على يس
وعندما تنبطح على بطنك تقول لك السنة: ال، النوم على البطن مكروه؛ ملاذا هذا كله  ألنك إذا أصبحت وأمسيت 

أتخذ ابلسنة يف الصغرية والكبرية صرت سنياً ابالتباع، وهلذا عندما يُقدم اإلنسان على عمل، أو يُدعى إىل ترٍك 
يأت ابمليزان، داعي اهلوى يدعوه إىل املخالفة، وداعي االتباع يدعوه إىل املوافقة واالتباع، فيوازن بني فلينظر ول

الكفتني، وقد قدمنا أن هذا احلديث هو ميزان لرغبات اإلنسان مع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهنا يقول 
ها الشيطان والنفس، وداعي السنة يف الضمري، بعيد بعض العلماء: إذا كانت كفة اهلوى ثقيلة جدًا ومائلة ومع

وخافت، فكيف أفعل  يقول العلماء: توقف حلظة بسيطة جدًا، وانظر إىل ما بعد رجحان كفة اهلوى، أين ستؤدي 
بك  وماذا سيتم  لنفرض أهنا من الرغبات النفسية أو الشهوة، فإن لذهتا حلظة، مث ماذا بعدها  فاملؤمن يرجع على 



للوم والندامة، وسيأيت احلديث عن موقف اإلنسان إذا أذنب واستغفر. إذا كان مثالً أخذ مااًل سرقة، أو نفسه اب
اغتصاابً، أو جحد عارية، أو أي شيء من هذا الذي تدعو إليه النفس، فما آخر هذا  املال سيذهب، وستحل 

ع ميل اهلوى، وبناء عليه فانظر إىل أين متيل  ما مكانه خطيئة. ويف اجلملة ضع اجلنة يف كفة اتباع السنة، وضع النار م
زلنا يف هذا امليزان.. النفس تدعو إىل الشهوات.. وإىل املخالفة ومعها النار، والسنة تدعو إىل االتباع والطاعة، فإذا  
ة، كان اإلنسان يف إحدى الكفتني فسيسُقط يف إحدى اجلانبني، إن كنت يف جانب الشهوة واهلوى فستميل بك الكف

وتسقط يف النار عياذًا ابهلل، وإن كنت يف كفة السنة والطاعة وخمالفة اهلوى إمياانً برسول هللا، فستسقط بك الكفة يف 
اجلنة. هللا أكرب.. وهللا إن احلق لواضح، لكن غلبة اهلوى على اإلنسان جتعله مييل إىل املخالفة. وهنا وقفة بسيطة اي 

بية رغبات نفسه  لعل بعض الناس يقول: هذه مصلحة ظاهرة أو منفعة عاجلة. إخوان! ملاذا يرغب اإلنسان يف تل
نقول: أال تعلم أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما أيمرك بشيٍء أو ينهاك عن شيء، فهو أعلم مبا فيه 

يف ذهنك، وقال مصلحتك، فلو جئت مكتباً استشارايً واستشرته يف مسألة ما، كأن تبين بيتاً يف مكان ما، ولك رغبة 
لك املكتب االستشاري: ال، هذا احملل ال يصلح هلذا الشيء، فإنك لن تقدم على إقامة العمارة يف حمل ال يصلح 
للبناء؛ ألنك استشرت من هو أعرف منك فاقتنعت بفكرته ومشورته، وإن كانت خمالفة لرغبتك. وكذلك إذا جئت 

ول العمل الفالين أو الطعام الفالين، فإذا رجعت إىل نفسك، إىل طبيب وعندك شيء ما، ونصحك الطبيب أال تتنا
فأنت ترى الطعام وتشتهيه، وتسمع نداء الطبيب من ورائك: احذره.. ال يتناسب مع صحتك، فأيهما أوىل أبن 
تسمعه  والعقل ماذا يقول لك  أأتكل وتشرب وال تدري ماذا بعد ذلك  أو تسمع نصح الطبيب  ال شك أنك 

طبيب ألنه أعرف منك. فإذا كان طبيب القلوب صلوات هللا وسالمه عليه، وطبيب األبدان وطبيب تسمع نصح ال
األرواح والسراج املنري الذي جاءان ابلصراط السوي من عند هللا يقول: اسلك هذا الطريق وجتنب كذا وكذا، فهو 

آلية: ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم.. أوىل أبن تسمع كالمه صلى هللا عليه وسلم. وهللا سبحانه وتعاىل يقول يف ا
ِه َذِلُكْم [، مث يقول بعدها: َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيلِ 151]األنعام:

 [.153َوصَّاُكْم ِبِه.. ]األنعام:
 
 

 احلديبية ومواقف بعض الصحابة منه قصة صلح
 
 
 

وأنيت إىل مثال قريب، قد يكون اجتهادًا يف الدين، وقد يكون لك رغبة يف شيء، ولكن السنة على خالفه. يف صلح 
احلديبية، حينما أمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصلح بينه وبني املشركني على شروط الصلح، وكانت عجيبة 

على العقل وميل اهلوى فإنه يرفضها؛ ألهنا كانت كما يقولون يف العرف السياسي أو العسكري:  جدًا، لو عرضناها
إمالء القوي على الضعيف؛ ألن الصلح عقد على رجوع املسلمني من مكاهنم وال يصلون إىل مكة. واملسلمون قدموا 

عليهم ست سنوات وهم مهاجرون مل يروا من املدينة وعندهم البشرى من رؤاي رسول هللا أبنه سيأيت البيت، وقد مرت 
مكة، وكانوا قد فرحوا ابلبشرى، مث مينعون من ذلك! ولو منعوا قبل ذلك لكان هيناً، ولكن عندما أيتون إىل النهر 
وميدون أيديهم للشرب، فيقال هلم: ارفعوا أيديكم، فهذا صعب جدًا. وصلوا إىل حدود احلرم، ونزلوا على احلد بني 



ترجعون هذا العام وتعتمرون من العام املقبل.  -فكان من الشروط اليت اشرتطتها قريش على املسلمني:  احلل واحلرم.
وأن الذي أيتيكم منا مسلماً بدون رغبتنا تردونه علينا، والذي أيتينا منكم ال  -وهدنة بيننا وبينكم عشر سنوات.  -

إىل الكفر، والذي أيتيكم منا مرتدًا عن اإلسالم أتخذونه  نرده عليكم. كيف هذا ! الذي أيتينا منكم مسلماً هلل نرده
وال تردونه ! مل ال جتعلوهنا واحدة بواحدة  إما أن يُرد اجلميع، أو ُيرتك اجلميع. فيقبل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه 

فيذهب إىل أيب بكر وسلم. أييت عمر رضي هللا تعاىل عنه يقيس املسألة عسكرايً مع إميانه ابهلل، ليس هلوى أبدًا، 
ويقول: اي أاب بكر ! ألسنا على احلق وهم على الباطل ! أليس قتالان يف اجلنة وقتالهم يف النار ! قال: بلى، قال: 

فعالم نعطي الدنية يف ديننا  أي: ملاذا نقبل هذه الشروط  فقال أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه: اي عمر ! إنه رسول هللا 
رسول هللا، فكن حتت ركابه، وامش يف ظل بعريه، وال تتطاول وال تعارض وال تقل شيئاً، فما هو فالزم غرزه، أي: هذا 

ابلشخص الذي سنعرض آراءان عليه ونوجهه، بل ربه هو الذي يوجهه. مث ذهب إىل رسول هللا وقال نفس املقال، 
هللا ولن يضيعين هللا أبدًا(. وفعالً  فرد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم نفس اجلواب: )اي ابن اخلطاب ! إين رسول

قِبلوا.. فحلقوا شعورهم.. وحنروا هديهم.. وحتللوا.. ومل يتحرك أحد.. هم جاءوا للعمرة! ولكن حيدث شيٌء عجيب، 
وحتدث أمور هي مقاييس يف اإلسالم وحنن بعيدون عنها.. عند املفاوضة للصلح ينتدب رسول هللا صلى هللا عليه 

غ قريشاً أبان جئنا ُعمَّارًا ومل أنت مقاتلني، فائذنوا لنا أن نعتمر وخنرج. فقال لـعمر : )اذهب اي وسلم رجاًل ليبل
عمر(.. فيقول: أنت تعرف عداويت هلم اي رسول هللا، وليس هناك من حيميين، لكن عليك بـعثمان فهناك من أهله من 

عثمان فدونك البيت فطف به واقض عمرتك.. أين حيميه. وينتدب عثمان ، فيذهب ويفاوضهم فيقولون: أما أنت اي 
سبق وأين شرف هذا، لكن عثمان يف ارتباطه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف حمبته لرسول هللا يقول: وهللا ال 
أطوف ابلبيت ورسول هللا ممنوع عنه. سبحان هللا! يطوف ولو واحد منهم فقط، ليصدق الرؤاي. فريجع ومل يطف، أين 

اييس اليت حتدد هذا احلب ! أبي مقياس إلكرتوين أو ذري يقاس هذا احلب  إن مقياس اإلميان هو الذي حيدد املق
هذا فعاًل، وقد كافأه رسول هللا على ذلك يف غيبته حينما أتخر عثمان وبلغه أنه قد قتل فبايع الصحابة مجيعاً رسول 

ابيعوا رسول هللا أبيديهم وصافحوه على البيعة فإذا برسول هللا  هللا صلى هللا عليه وسلم على املوت وعدم الفرار، وملا
صلى هللا عليه وسلم يقول ابليد األخرى: )وهذه يد عثمان( يد رسول هللا بدالً عن يد عثمان ! أظن أن هذا فيه 

لـعثمان . إشارة خفية أبن عثمان مل يقتل؛ ألن البيعة ال تكون عن ميت، وفيه إشعار أبنه حي، وفيه شرف وتكرمي 
وهِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة ويكتب هللا الرضا فيقول: َلَقْد َرِضَي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك حَتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُلُ 

يعون على مدامهة أهل مكة يف عقر [ أي سكينة جلماعة ذاهبني يعتمرون ويبا18َعَلْيِهْم َوَأاَثبـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا ]الفتح:
دارهم بعددهم وعدهتم ! فهذا ال يكون أمرًا عادايً أبداً، لكنها سكينة من عند هللا، وجعل هللا هذا الصلح الذي مت 

فتح قريباً. يهمنا أن عمر رغب يف أمر وردَّه أبو بكر ، وأبو بكر ال شك أنه كان يرغب فيما يرغب فيه عمر ، ولكن 
ورغباته تبعاً ملا جاء به رسول هللا، لذا كان عمر يقول: )فعملت لذلك أعمااًل( أي: كنت أعتق وأصوم  هواه وميوله

اِبحْلَقِن  تكفريًا لتلك الكلمة. وقد ذكر هللا يف القرآن الكرمي يف هناية سورة الفتح قوله تعاىل: َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ َرُسوَلُه الرُّْؤايَ 
[إىل آخرها، وبعد سورة الفتح مباشرة أتيت سورة احلجرات: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا 27احْلََراَم.. ]الفتح: لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجدَ 

يٌع َعِليٌم ]احلجرات: ُموا بـَنْيَ يََدِي اَّللَِّ َوَرُسولِِه َواتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ مسَِ [. من هنا منطلق جديد، وهو أنه ال يصح 1ال تـَُقدِن
ان العبد إال إذا كان هواه تبعاً ملا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهللا تعاىل يقول: َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل إمي

[ وهلذا يقول صلى هللا عليه وسلم مبينا لألمة: )من عمل عماًل ليس عليه 7َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:
إن غلَّبت اهلوى وِملت عن االتباع فأنت إىل اهلوان، وإن عملت عماًل ليس  -مهما كنت-ًا: أنت أمران فهو رد(. إذ



عليه أمر رسول هللا، ولست متبعاً فيه لرسول هللا؛ فهذا العمل مردود، فكيف يضيع اإلنسان بني اهلوان ورد العمل  
يوفقه هللا التباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ولذا كان على املسلم أن حيمل نفسه أواًل ابالجتهاد يف الدعاء أن 

وهللا أسأل أن جيزيه عنا وعن اإلسالم واملسلمني أحسن ما جازى نبياً عن أمته، ونسأله تعاىل أن يرزقنا وإايكم حمبته 
ميَاَن َوزَيَـَّنُه يف قـُُلوِبُكْم وحمبة سنته. وهذا فضل من هللا.. عندما حيبب هللا لإلنسان اإلميان: َولكنَّ هللا َحبََّب ِإلَْيُكُم اإلِ 

-7اَّللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم ]احلجرات:وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن * َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َونِْعَمًة وَ 
 [، وابهلل تعاىل التوفيق وهللا أعلم.8

 
 
 

 [2احلديث احلادي واألربعون ] -ة شرح األربعني النووي
 
 
 

 وقفة مع قوله تعاىل: )إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها..(
 
 
 

فإنه يتعلق هبذا احلديث العديد من القضااي الكربى يف عالقة األمة أبكملها ابلرسول صلى هللا عليه وسلم. ومجيع 
نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف  شراح احلديث يوردون يف شرحه اآلية الكرمية: َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

[. وهبذه املناسبة ننبه على ما سبق أن نبهنا عليه مراراً، أبن 65أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتْسِليًما ]النساء:
 كتاب هللا ودالالته ال تؤخذ جزئية، وال موضعية، ولكن تؤخذ وحدة موضوع االستدالل يف كتاب هللا، وفهم معىن

متكاملة، وهذه اآلية الكرمية سيقت يف سورة النساء، فنأخذ ما قبلها من أول نصف احلزب قال تعاىل: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم 
يًعا  َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ  النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اَّللََّ َكاَن مسَِ

زَْعُتْم يف تـََنا[. مث أييت بعدها: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْويل اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن 58َبِصريًا ]النساء:
ٌر َوَأْحَسُن  [. يقول 59أَتِْوياًل ]النساء:َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

بعموم اللفظ ال  اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: معرفة سبب النزول تعني على فهم النص، األصوليون يقولون: )العربة
َأْهِلَها خبصوص السبب(. فنأيت إىل هاتني القاعدتني .. سبب نزول قوله تعاىل: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل 

وحنن نعلم أن أعظم وأشرف مكان يف األرض هو الكعبة، ومفتاح -[، ملا فتح هللا مكة على املسلمني 58.. ]النساء:
أراد صلى هللا عليه وسلم دخول الكعبة، فطلب املفتاح من آل  -كعبة هو أغلى وأمثن ما حيرص عليه كل إنسانال

شيبة، من عثمان بن طلحة ، وكان هو سادن الكعبة، ففتح صلى هللا عليه وسلم الكعبة، ودخل فصلى وخرج، فقال 
! قال له: خذ، فجاء عثمان يطلب املفتاح ويقول: علي ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أعطنيه اي رسول هللا

[، وهنا علي بعد أن أخذ 58األمانة اليت أعطيتك، فنزلت: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها ]النساء:
املفتاح طائعاً خمتارًا  الذي فعل  املفتاح، هل يتمسك به أو يكون هواه تبعاً ملا جاء به رسول هللا من عند هللا ويسلم



أنه سلم املفتاح. مث أنيت إىل عموم اللفظ .. )أيَُْمرُُكْم(، واملخاطب هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيجب على 
مجيع األمة أن تؤدي األماانت إىل أهلها، وأعظم أمانة عند الفرد هي ما ائتمنه هللا عليه من دينه، حىت يقول العلماء: 

ن الوضوء أمانة، ويقول مالك: إن الصالة أمانة. الغسل للجنابة أمانة، من منا يعلم عن الثاين أمتوضئ أم غري إ
[ قالوا: األماانت اليت 10متوضئ  فهو أمر ائتمنك هللا عليه. ويف قوله تعاىل: َوُحصِنَل َما يف الصُُّدوِر ]العادايت:

[، ويف آية أخرى: َوِإَذا قـُْلُتْم 58ْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل .. ]النساء:ائتمن هللا العباد عليها. َوِإَذا َحَكْمتُ 
[؛ ألن العدل من تعادل كفيت محل البعري إذا كان احلمل متعاداًل متوازايً، أما 152فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب ]األنعام:

ا تطيش اخلفيفة وتنزل الثقيلة وجينح البعري وال يستطيع املشي. اخلطاب إذا كانت كفة ثقيلة، واألخرى خفيفة، فإهن
هنا: َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل .. ، هل هو خطاب لعموم الرعية أم للحكام  املخاطب هبذا هم 

مره هللا أن حيكم ابلعدل، ومل يقل: إذا حكمتم احلكام، فاهلل فوق اجلميع، واحلاكم الذي ليست فوقه سلطة إال هلل أي
 بني املؤمنني، لكن قال: إذا حكمتم بني الناس. أي: ولو كانوا كفارًا.......

 
 

 قوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول...(
 
 
 

أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ( أوالً، مث قال  وبعد ما رتب األمر مع احلكام، ورسم املنهج للعدالة، جاء للرعية فقال: )ايَ 
تعاىل: )َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل( فوقع عْطف وتكرار يف الفعل: أطيعوا.. وأطيعوا.. وعندما ذكر )ُأْويل اأَلْمِر( مل أيت بفعل 

رد صلى هللا عليه وسلم بتشريع الطاعة؛ ألن طاعة هللا طاعة مستقلة، وطاعة رسول هللا طاعة مستقلة، ولذا قد ينف
[، مث قال: 23حالل أو حرام يف السنة النبوية. فمثاًل: هللا سبحانه وتعاىل قال: َوَأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأُلْختَـنْيِ ]النساء:

 على خالتها(، [، وجاء الرسول ابلسنة وقال: )ال تُنكح املرأة على عمتها وال24َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم ]النساء:
فهذا تشريع مستقل من السنة، فأولو األمر يطاعون ولكن ضمن طاعة هللا وطاعة رسوله. وهنا فريقان: حكام ُأمروا 

ِإىَل أن حيكموا ابلعدل، وحمكومون ُأمروا أن يطيعوا، وقد يقع النزاع بني الطرفني، وحينئٍذ: فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه 
ٌر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل ]النساء: اَّللَِّ  [. )ال يؤمن أحدكم حىت 59َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

يكون هواه..(، هذا الفصل وهذا املوقف يرتبط ابإلميان ابهلل، سواء كانوا حاكمني أو حمكومني، ألن احلاكم إذا مل 
صدق بكتاب هللا ويعمل به فما هو براٍد إليه، وكذلك الرعية إذا مل تؤمن ابهلل وبكتاب هللا فلن ترجع إىل  يؤمن ابهلل وي

، وإن كتاب هللا وال إىل سنة رسول هللا. )ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر( أي: جتازون على أعمالكم إن خريًا فخري
ٌر وَ  َأْحَسُن أَتِْوياًل( أي: الرد إىل هللا وإىل رسوله خري من الذهاب مييناً ويساراً. وهنا كما يقول شرًا فشر )َذِلَك َخيـْ

العلماء: الرد إىل هللا معناه الرد إىل كتاب هللا؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل ال خياطب كل واحد منا، وال أحد منا عنده 
كتاب هللا، والرد إىل رسوله يف حياته صلى هللا عليه وسلم أبن أهلية وصالحية ليخاطب هللا، فالرد إىل هللا أي: إىل  

أنتيه شخصياً ونعرض عليه قضيتنا وحنكمه فيها، ومن بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى نرد األمر إىل سنته. فبإمجاع 
 املسلمني أن الرد إىل هللا أي: إىل كتابه، والرد إىل رسوله أي: إىل سنته. ......

 



 
 )أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا...( وسبب نزوهلا قوله تعاىل:

 
 
 

َما أُنِزَل ِمْن قـَْبِلَك أييت يف املقابل بعد هذه اآلية قوله تعاىل: َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم آَمُنوا مبَا أُنِزَل ِإلَْيَك وَ 
[. يف 60َقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالاًل بَِعيًدا ]النساء:يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت وَ 

)الَِّذيَن اآلية األوىل قال: )اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا(، وهنا يُعجِنب رسوله من قوم فيقول: )َأمَلْ تـََر( أي: أتمل هؤالء! 
ُعُموَن أَنَـُّهْم أَنَـُّهْم آَمُنوا(. اآلية األوىل: )اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا( يثبت اإلميان قطعاً، وهنا: َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَزْ  يـَْزُعُمونَ 

ْن يـََتَحاَكُموا ِإىَل آَمُنوا مبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قـَْبِلَك( من كتب ومن وحي إىل غري ذلك، ما موقفهم  يُرِيُدوَن أَ 
يًدا الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه  وهذه النزغة من أين أتت  َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالاًل بَعِ 

 [. ......60]النساء:
 
 
 

 سبب نزول قوله تعاىل: )أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك..(
 
 
 

هم أولئك الذين يزعمون  وما عالقة هذا الزعم والتحاكم إىل الطاغوت حىت أييت يف مقابل املؤمنني الذين  من
يتحاكمون إىل كتاب هللا وسنة رسوله  أغلب املفسرين على أهنا نزلت يف القضية املشهورة، وهي: أن رجاًل يسمى 

هودي: تعال بنا إىل حممد حنتكم إليه، قال املنافق: ال، بشرًا من املنافقني، كانت بينه وبني يهودي خصومة، فقال الي
بل إىل كعب بن األشرف .. وهو من سادات اليهود. اليهودي يقول: نذهب إىل حممد الذي تعلن إميانك به، فإذا به 

آَمُنوا مبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما يقول: بل نذهب إىل كعب بن األشرف سيد اليهود. فنزلت: َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم 
[، والطاغوت كما يقول علماء اللغة: على وزن 60أُنِزَل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوت ]النساء:

ة )فاعول(، من الطغيان وهو: جتاوز احلد. وكعب بن األشرف من أشد الطواغيت يف ذلك الوقت، وكان يظهر العداو 
لرسول هللا وألصحابه ويهجوهم. فاليهودي غلب املنافق وجره إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فحكم رسول هللا 

[ فحكم لليهودي، ومل حيكم 58على مقتضى قوله تعاىل: َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل ]النساء:
بصرف النظر عن احملكوم له أو احملكوم عليه. وملا خرجوا قال املنافق: أان ال  لليهودي لشخصه بل أقام العدالة،

أرضى هبذا، ولكن تعال نذهب إىل أيب بكر ، فالرسول مشغول وما عنده وقت وما يفهم منا، وأبو بكر يعطينا سعة 
ب إىل عمر ، فـأبو بكر أكثر، فجاءوا إىل أيب بكر ، وقصوا عليه القضية فحكم لليهودي، فقال املنافق: ال، لنذه

مثل حممد مشغول، فلما أتيا عمر لقياه عند الباب، فبدره املنافق ليقص قصته فقاطعه اليهودي وقال: اي عمر ! ال 
تتعب نفسك، لقد جئنا قبلك إىل حممد فحكم يل ومل يقبل، وجئنا إىل أيب بكر فحكم يل ومل يقبل، فقال عمر 



قال: بلى، احكم أنت. فقال عمر : انتظرا، ودخل بيته وخرج بسيفه وضرب للمنافق: أهكذا كما يقول اليهودي  
عنق املنافق.. وقال: هذا حكمي فيمن مل يرض حبكم هللا ورسوله. فجاء أهل املقتول يطلبون الدية، وجاء جربيل عليه 

هللا عليه وسلم:  السالم، وقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لقد فرق عمر بني احلق والباطل، فقال له صلى
)أنت الفاروق(، ومن ذاك الوقت مسي عمر بـالفاروق . هنا أنخذ حقيقة اتباع رسول هللا، وهو أن يكون هوى 

ُ َوِإىَل ال  رَُّسوِل رَأَْيتَ اإلنسان تبعاً ملا جاء به رسول هللا. َوِإَذا ِقيَل هَلُْم  أي: أولئك املنافقني تـََعاَلْوا ِإىَل َما أَنَزَل اَّللَّ
[ هذا يهودي يدعوك لرسولك وأنت تصد وتقول: بل نذهب لـكعب 61اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا ]النساء:

ُهْم ُمِصيَبٌة مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ]النساء: [ املصيبة هي ما وقع على الرجل من عمر 62بن األشرف . َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ
اؤه يطلبون الدية ويقولون: وهللا! ما نريد إال اإلحسان واإلصالح. ُأْولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اَّللَُّ َما يف . )َجاُءوَك( أي: أولي

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يف أَنُفِسِهْم قـَْواًل بَِليًغا ]النساء: [ كشف هللا سبحانه وتعاىل حقيقة ما ختفي 63قـُُلوهِبِْم فََأْعِرْض َعنـْ
 من اإلعراض عن كتاب هللا، والصد عنه؛ فهؤالء يعلم هللا ما يف قلوهبم فاتركهم.قلوهبم، 

 
 

 ملاذا مل يقتل النيب صلى هللا عليه وسلم املنافقني 
 
 
 

ولذا كانوا يقولون: إن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يعلم أمر املنافقني ولكن مل يقتلهم، وقد سئل عن ذلك، 
ن حممدًا يقتل أصحابه( أي: إن هؤالء يدعون أهنم أصحايب أفأقتلهم  )َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يف فقال: )ال يتحدث الناس أ

أَنُفِسِهْم قـَْواًل بَِليغًا( بعضهم يقول: املوعظة تكون عامة كقوله صلى هللا عليه وسلم: )ما ابل أقوام..(، )َوُقْل هَلُْم يف 
الوجه الثاين وهو أن املوعظة: التخويف والزجر. وقوله: )يف أَنُفِسِهْم(:  أَنُفِسِهْم( أي: بينك وبينهم، لكن الصواب

حىت يرمحوا أنفسهم أبنفسهم، قل: أنتم على ضالل.. أنتم ضائعون، نبههم على اخلطر الذي حيدق هبم، وكأن: 
يكون أن ينقذ نفسه. )َوُقْل )ِعْظُهْم( تعين كالماً عاماً، لكن )يف أَنُفِسِهْم( أي: يف خواص أشخاصهم؛ ألهنم أوىل من 

هَلُْم يف أَنُفِسِهْم قـَْواًل بَِليًغا( القول البليغ هو: الذي يبلغ اإلنسان غايته، كما تقول: بلغت الغاية، والبلغة: الغاية 
املقصودة، والشيء الذي يبلغك إىل غايتك، والكالم البليغ خبالف الكالم العيي؛ فالكالم البليغ: هو الذي ينقل 

 -مثل حالتنا-ىن من مكان إىل مكان آخر، فإن كان بليغاً فصيحاً واضحاً محل املعىن ونقله، وإن كان مفككاً املع
فإن املعىن يتعثر. إذاً: )قـَْواًل بَِليًغا( يعين: ينفذ من عندك إليهم، وكما قالوا: ما خرج من القلب وصل إىل القلب، 

وإيراده اخلرب بالغة، فقد ُأعطي جوامع الكلم صلى هللا عليه وسلم. وليس بعد بالغة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
[، )إبذن هللا( هل يعين: مبا أمر هللا أم بتوفيقه، والويل ملن مل 64َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع إبِِْذِن اَّللَِّ ]النساء:

 اين أيضاً متالزماً مع املعىن األول.يوفقه هللا  حنملها على املعىن األول، وإن كان املعىن الث
 
 
 

 قبول توبة املنافقني واستغفار رسول هللا هلم إن َتبوا



 
 
 

[ أي: ابلتحاكم إىل 64مث خيفف هللا عنهم ويبني عالج املوقف فيقول: َوَلْو أَنَـُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنُفَسُهْم ]النساء:
[ على ما كان منهم من صدود، وعلى ما 64ْستَـْغَفُروا اَّللََّ ]النساء:الطاغوت والصدود عنك وعما أنزل هللا َجاُءوَك فَا

هَلُُم الرَُّسوُل كان منهم من خطأ وإعراض عنك. وقوله: َوَلْو أَنَـُّهْم ِإْذ َظَلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اَّللََّ َواْستَـْغَفَر 
[؛ هل كل مذنب ال يُقبل منه استغفار وال رجوع، أو ال تقبل له توبة حىت أييت 64َلَوَجُدوا اَّللََّ تـَوَّااًب رَِحيًما ]النساء:

إىل رسول هللا يستغفر له  اآلية تقول: َوَلْو أَنَـُّهْم ِإْذ َظَلُموا أَنُفَسُهْم  أي: ابملعصية، سواء كانت عامة أو خاصة يف هذه 
[، هنا الشرط: لو 64ْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ تـَوَّااًب رَِحيًما ]النساء:القضية )َجاُءوَك( اي حممد فَاْستَـْغَفُروا اَّللََّ َواْستَـ 

أهنم جاءوا واستغفروا واستغفرت هلم لوجدوا املغفرة، هل املغفرة ال تقع ملذنب إال إذا جاء واستغفر له رسول هللا، أم 
وريد  يقول تعاىل: َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم أن التوبة بينك وبني هللا وهو أقرب إىل اإلنسان من حبل ال

يل [. ويقول سبحانه: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِن فَِإيننِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا 60]غافر:
انت الواسطة هنا  فاجلواب: أننا ننظر يف قضية املنافق هنا.. [، فال واسطة، لكن ملاذا ك186َوْليُـْؤِمُنوا يب ]البقرة:

هل هو أعرض عن كتاب هللا وحكمه فقط، أم أنه صد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضاً  اجلواب: أنه صد 
بني يديه، عن رسول هللا أيضاً، إذاً: الرسول له حق يف هذه القضية، فكأن جميء املنافق إىل رسول هللا ليستغفر هللا 

إعالن لرجوعه وتوبته، وإذا استغفر له رسول هللا فمعىن ذلك أنه أسقط حقه على ذلك املنافق، فيكون أهاًل ألن 
يغفر هللا له. فمجيء املسيء يف ذلك الوقت إىل رسول هللا كان حلق رسول هللا؛ ألن إعراضه عن حكم رسول هللا فيه 

. وهذا مثال بسيط: لو جئنا إىل دائرة من الدوائر وفيها املدير، واثنان من تعٍد عليه وانتقاص له صلى هللا عليه وسلم
املوظفني تنازعوا فيما بينهم، والدائرة كبرية وفيها أقسام وكل قسم فيه رئيس، هؤالء العمال يف هذا القسم لديهم 

مدة مسع رئيسهم هبذا؛ فما  رئيسهم، فلما حصل النزاع فيما بينهم تركوا رئيسهم وذهبوا إىل رئيس قسم آخر، مث بعد
الذي سيكون يف نفسه  سيقول: ذهبتم إىل غريي! معناه: أين لست كفؤًا لكم، وأنكم غري حمسين الظن يب.. وهذا 
فكأن فيه هضماً حلق رسول هللا فيما هو حق له يف أن حيكم بني الناس ابلعدل.. فتخطي هذا املنافق لرسول هللا 

على حقوق رسول هللا؛ فكان من الواجب لرد هذا االعتبار واحلق أن أييت إىل  وإعراضه عن حكمه فيه هضم وتعدٍ 
رسول هللا ال أن يستغفر رسول هللا، بل لكي يستغفر له رسول هللا. وهل رسول هللا سيستغفر له وهو ساخط عليه أم 

ساحمه رسول هللا فإنه سيجد هللا  بعد أن يساحمه  إذاً: استغفار رسول هللا هلذا اجلائي إليه دليل على أنه ساحمه، فإذا
تواابً رحيماً. وأمرهم إبتيان النيب صلى هللا عليه وسلم حىت يقروا بذنبهم؛ ألن الذنب هنا مشرتك: جانب يف حق هللا، 

وجانب يف حق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإال فَمن يف املشرق وَمن يف املغرب ومن حتت الثرى، ومن يف 
 ن يف مركبة فضائية يف اهلواء، وسأل هللا ودعاه؛ جيد هللا أقرب إليه من حبل الوريد.أعماق احمليط وم

 
 
 

 وقفة مع قوله تعاىل: )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم 
 



 
 

نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنُفسِ  ِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتْسِليًما َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
[، ما الذي أحوجه إىل هذا القسم  ومباذا أقسم  ما قال: فورب 65[. فقوله: َفال َورَبِنَك ]النساء:65]النساء:

 السماء واألرض إهنم.. وال قال: ورب الشعرى.. وال قال: ورب السماوات واألرض.. وال قال: ورب النفوس.. وال
[، ملاذا  ألن املنافق حينما أعرض عن 65قال: ورب املالئكة.. وال قال: ورب جربيل.. بل قال: َفال َورَبِنَك ]النساء:

حكم رسول هللا نزَّل من حقه صلى هللا عليه وسلم، فريفع املوىل مكانة رسوله أبن يقسم بربه، لكن هنا ربط القسم.. 
اطرك منهم.. َفال َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن  أي: ال قيمة هلم وال إميان وال تصديق وال َفال َورَبِنَك  ، يعين: فال أتخذ يف خ

اعتبار هلم أبدًا يف جمال اإلميان َحىتَّ حُيَكِنُموَك ، وليس هذا املنافق فقط بل الكل. ِفيَما َشَجَر  َشَجر: الشجار أصله 
تداخل فيقال: متشابك.. متشاجر.. ولذا يقولون يف مأخوذ من الشجر، والشجر إذا كانت أغصانه متقاربة فإهنا ت

اللغة العربية: )ُموَشى( ماء وشجر، يعين: الذي وجد والتقط ما بني املاء والشجر، وغري العربية يقدمون املضاف إليه 
. وهنا نقف على املضاف، )موشى( يعين: شجر املاء. فهنا: َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر  يعين: تداخل والتبس عليهم

وقفة ونقول: قد حيتكم اإلنسان إىل من ال يرضى حكمه، فاملنافق ملا جاء مع اليهودي إىل رسول هللا هل احتكم معه 
عن رضا  ال. فحقيقة إميان األمة أن أتيت يف احلكم إليه طائعة راضية إىل أقصى حد، وال جتد يف النفس حرجاً أبدًا مما 

نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا  واحلرج: يصدر من قضائه صلى هللا عليه و  سلم َحىتَّ حُيَكِنُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
ء. وأعتقد الضيق. مُث ال جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِنُموا َتْسِليًما  أي: تسليماً مطلقاً عن رضا هبذا القضا

قاض يستحق هذا احلكم من الناس أبداً. يقولون: يف بعض أسباب نزول اآلية أيضاً شيٌء آخر  أنه ال يوجد يف العامل
وهو: قضية سقي الزبري وجاره ابملاء، وال نريد أن نطيل املقام هنا. ننتقل إىل مثال آخر: لو كان هناك شخص مريض 

ط كذا، وإخراج كذا، وعملية جراحية  وجاء إىل طبيب كافر، فقال له الطبيب: أنت حتتاج إىل شق البطن وإىل خيا
كبرية. إذا كان املريض ذا ثقة هبذا الطبيب الذي ميلي عليه شروطه، تفعل كذا.. وال تفعل كذا.. وأييت يبنجه ويسلب 
إرادته بعد أن يوقع ابملوافقة على العملية، فإذا وافق على العملية ومات فليس له دية ما دام الطبيب مشهوراً جمرابً، 

 -الذي هنايته املوت هبذا أو بذاك-صاً متطبباً يتعلم الطب يف أجسام الناس، فإان جند املريض يف أمر بدنه ال شخ
يسلم كل التسليم، وُيسلب اإلرادة واإلحساس، ويقطع وميزق وخييط ويرقع فيه الطبيب الكافر كما شاء. وبعد أن 

نجح! إذا كان هذا التسليم يف أمر بدنك، فكيف برب ينتهي يقال له: اي دكتور! ما رأيك  إن شاء هللا العملية ت
العاملني يُعطي رسوله صلى هللا عليه وسلم حق احلكم فيما شجر بينكم !. انظر الصورة العملية! انظر التشريع! من 

 أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ [، ومن قوله: ايَ 58أول آية: ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها ]النساء:
[. أي: فلماذا ال 60[، ومن قوله: َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن ]النساء:59َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْويل اأَلْمِر ِمْنُكْم ]النساء:

 ؤمنني رءوف رحيم  ......حيكمونك  وملاذا ال يرضون حبكمك وأنت أتخذهم ابلرفق واحلكمة، وأنت ابمل
 
 

 قوله تعاىل: )ولو أان كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم...(
 
 



 
َنا َعَلْيِهْم ]النساء: [ وهذا من حقه 66[ أي: ال أن يتحاكموا إليك، بل: َأِن اقْـتـُُلوا أَنُفَسُكْم ]النساء:66َوَلْو َأانَّ َكتَـبـْ

ُهْم  . إذاً: َوَلْو أن يكتب علينا ما شاء، وقد كتبه على بين إسرائي ل. فماذا سيكون موقفهم  َما فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمنـْ
ًرا هَلُْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيًتا ]النساء: [ أي: يف قوهلم آمنا. جاء يهودي إىل عمر رضي 66أَنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخيـْ

حكم علينا أن نقتل بعضنا بعضاً، وأنتم مل تؤمروا بذلك، فقال عمر : وهللا هللا تعاىل عنه قال: لستم مثلنا، إن هللا قد 
لو أمران ربنا أن يقتل بعضنا بعضاً لفعلنا، ولكن احلمد هلل الذي مل يكلفنا ذلك. فهنا يبني املوىل سبحانه أبنه لو أمرهم 

: امحدوا ربكم الذي مل يكلفكم هبذا، هبذا احلكم القاسي الشديد على النفس؛ ما كانوا ميتثلون إال قليل منهم. إذاً 
وإمنا كلفكم أن تتحاكموا فيما شجر بينكم إىل احلاكم العادل صلى هللا عليه وسلم، ولو أنكم فعلتم هذا لكان خرياً 

َناُهْم ِمْن َلُدانَّ َأْجًرا َعِظيًما ]النساء: ذًا: َلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا [، إ67لكم، وكان أكثر تثبيتاً على اإلسالم واإلميان. َوِإًذا آَلتـَيـْ
 َما يُوَعُظوَن ِبِه  مطلقاً من أدىن التكليف إىل أقصاه، لوجدوا خريًا وآَتهم هللا من لدنه أجرًا عظيماً. ......

 
 

 قوله تعاىل: )ومن يطع هللا والرسول...(
 
 
 

َناُهْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما ]النساء:  عليه وسلم. ما هو الصراط املستقيم  هو [ بسبب اتباع الرسول صلى هللا68َوهَلََديـْ
[. لنأخذ من أول آية: )اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل.. 69هذا: َوَمْن يُِطْع اَّللََّ َوالرَُّسول.. ]النساء:

[. و 65 َورَبِنَك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِنُموَك.. ]النساء:[. و َفال64[. مث: َوَلْو أَنَـُّهْم ِإْذ َظَلُموا.. ]النساء:59]النساء:
[. انظر اآلايت األوىل يف املنافقني والوعيد الذي توجه إليهم، وهنا ذكر حق 69َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل.. ]النساء:

يِقنَي َوالشَُّهَداِء  الذين يطيعون هللا ورسوله! َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأْولَِئكَ  َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِننَي َوالصِندِن
[. سبحان هللا! مع هؤالء الذين بلغوا القمة َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا 69َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا ]النساء:

ول هللا فأطعت، فأنت مع أولئك املذكورين، َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا [، فإذا دعيت إىل اتباع رس69]النساء:
[. يف 7-6[. ارجع إىل سورة الفاحتة اْهِداَن الصِنَراَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم ]الفاحتة:69]النساء:

يِقنَي َوالشُّ  [. ولذا جاء عن أم 69َهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا ]النساء:اآلية السابقة: ِمَن النَِّبيِننَي َوالصِندِن
املؤمنني عائشة رضي هللا تعاىل عنها أهنا مسعته صلى هللا عليه وسلم يف مرضه األخري يقول: )يف الرفيق األعلى! يف 

[. فإذا وجد إنسان 70-69َن اَّللَِّ وََكَفى اِبَّللَِّ َعِليًما ]النساء:الرفيق األعلى!( َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا * َذِلَك اْلَفْضُل مِ 
 نفسه يف ميوله ويف اختياره ويف رغباته تبعاً ملا جاء به رسول هللا، فليعلم أبنه على فضل عظيم من هللا. ......

 
 
 

 ترك اخليار يف أمر هللا ورسوله
 



 
 

انه يعطل اختيار الفرد مع رسول هللا، ومل جيعل للمؤمن حق ولننتقل إىل سورة األحزاب، فسنجد أن املوىل سبح
( من األحزاب: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى 36االختيار يف أمره مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اآلية )

[، أي: ليس هلم حق يف ذلك. وهذه القضية أتيت يف 36]األحزاب: اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ 
صميم حياة املسلمني، ويف أقرب من يكون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يف زينب ابنة عمته، فقد جاء صلى هللا 

سول قد تبناه، عليه وسلم وخطبها، فظنوا أهنا لرسول هللا ففرحوا، فتبني أنه خيطبها لـزيد، وكان زيد موىل وكان الر 
فأنزل هللا القرآن وألغى التبين، فغضبوا وكرهوا خطبتها لـزيد، كيف وهي يف القمة من النسب من قريش ! فهي ابنة 
عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أيزوجوهنا هلذا  لكنه أمر هللا، فلما كرهت وكره أخوها؛ نزلت اآلية الكرمية: َوَما  

[، فجاء أخوها حاالً 36ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم ]األحزاب:َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال مُ 
فقال: اي رسول! ماذا أتمرين  وحااًل مت العقد. يف الواقع يبدأ اإلنسان يقول: يف ابدئ األمر هم معذورون، ولكن ال 

  فإن هللا يريد أن يشرنِع، وسبحان هللا اي مجاعة! فإن معضالت املشاكل العربية القبلية هُتدم يف يعلمون ماذا عند هللا
بيت رسول هللا! كان العرب يف اجلاهلية يرون أن زوجة االبن ابلتبين ال ميكن أن يتزوجها األب، فيأمر املوىل سبحانه 

بعد ذلك حيصل النزاع بينهما، فيقول هلا: اصربي! ويقول له:  رسوله أن يزوج زينب من زيد ، وكان زيد ابناً ابلتبين، مث
َها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي 37اصرب! لكن بعد ذلك: َوخُتِْفي يف نـَْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِديِه ]األحزاب: [ .. فـََلمَّا َقَضى زَْيٌد ِمنـْ

ن أجلهم كلهم يتحملها هو  قد كان ابإلمكان أن يتزوجها قبل [ أي: أم37ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحَرٌج ]األحزاب:
أن ميسها أحد. ولذا نرد على املستشرقني وعلى أولئك الذين يفتحون أبواقهم، وكذلك من يصيخ هلم السمع يف 

ها تلك القضااي. ونقول: ابنة عمته كانت عنده قبل أن يتزوجها زيد ، ولو كانت له رغبة فيها أو تطلع إليها لتزوج
قبل ذلك وهي أكمل ما تكون، فلما طلقها زيد )َزوَّْجَناَكَها( ابألمر ال ابالختيار. وبعد أن تزوجها زيد قد ميكن أن 

تكون نفسه ال تريدها.. أو أنه يف غىن عنها، وعنده زوجات، لكن يُلزمه هللا سبحانه وتعاىل أن يتزوجها، ليقضي على 
ني من حرج يف شخصية رسول هللا. إذًا: مل يكن للمؤمن مع أمر هللا ومع أمر تلك العادات، ويرفع ما كان عند املؤمن

رسوله أي اختيار، فهو مسلوب اإلرادة، مسلوب االختيار، مبعىن أن يلِغي اختياره وهواه، ويلغي ما يرغب فيه، 
 وهكذا كان سلف األمة.

 
 
 

 األنصار وطاعتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم
 
 
 

جابر أنه جاء إىل أهل قباء وقال هلم: )لقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لكم جاء يف املوطأ عن 
فيه خري، ولكن طاعة رسول هللا أوىل لنا، هنى أن تؤجر أو تكرى األراضي على املاذايانت ورءوس اجلداول(. كان 

وعلى رءوس احلياض؛ ألنه يكون انمياً  الرجل يعطي أرضه ملن يزرعها على أن لصاحب األرض ما يكون على القناطر



وقوايً، واليت يف أوساط احلوض اليت تكون ضعيفة تكون للزارع، فنهى صلى هللا عليه وسلم عن ذلك وأمر أن يكون 
األجر نسبة معينة: العشر.. الربع.. الثلث.. اخلمس.. فال مانع ألنه يعم الصاحل والطاحل. فقوله: هنى رسول هللا 

وسلم عن أمر كان لكم فيه خري.. أي: تكسبون منه، لكن طاعة رسول هللا خري لكم، ونفذوا طاعة  صلى هللا عليه
رسول هللا، وكانوا حيكِنمون رسول هللا يف أخص ما يكون لديهم. ملا قدم صلى هللا عليه وسلم مهاجرًا ونزل بقباء، 

رير قبل اإلسالم خبمس سنوات، وكانت القبيلتان  وكلنا يعلم أن املدينة كانت موطن األوس واخلزرج، وكانوا يف قتال م
كفرسي رهان كما يقولون، فلما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد البيعة الثانية اليت حصلت عند العقبة من 
األوس واخلزرج معاً، فأول ما نزل يف قباء، واملشهور أنه وصل يوم اإلثنني، فسأل عن أسعد بن زرارة ، وكان سيد 

ه، فقالوا: اي رسول هللا! األوس ال يذهبون إىل داير اخلزرج، واخلزرج ال أيتون إىل داير األوس، ألن بينهم احلروب قوم
والقتال، فلما كان ليلة األربعاء، أي بعد جميئه صلى هللا عليه وسلم بليلة وجاءت الثانية، جاء أسعد متلثماً ابلليل بني 

هؤالء الناس خائفاً على نفسه، فسأله صلى هللا عليه وسلم: كيف جئت داير املغرب والعشاء، يعين: جاء خفية عن 
القوم على ما بينك وبينهم ، قال: اي رسول هللا! ما كنت ألمسع مبجيئك يف مكان إال أتيتك. فالتفت إىل بين عمرو 

ال: فالن يف جواري؛ بن عوف وهم الذين كان انزالً عندهم وقال: )أجريوا أسعد ..(، وحنن نعلم أبن الشخص إذا ق
فال ميكن إلنسان أن ميسه بشيء إال إذا خفرت الذمام وقامت احلرب. فماذا قالوا  قالوا: أجره أنت اي رسول هللا 

فإن جواران من جوارك. وهذا يعين أنه أصبح حمكماً فيهم، قال: )جيره رجل منكم(. ونظام اجلوار أن الضيف ال جيري، 
، حىت الشخص الذي ابجلوار أو ابالنتماء ال جيري، والتابع ال جيري على املتبوع األصيل.. إمنا جيري األصيل يف القبيلة

فقام فالن وقال: هو يف جواري، فبات عندهم تلك الليلة، ومن الغد ذهب إليه جمريه هذا إىل بيته متأبطاً يده ظهراً 
ـأسعد . يهمنا قوهلم: )أجره أنت اي رسول واندى وقال: فالن يف جواري، فقال بنو عمرو بن عوف كلهم: كلنا جوار ل

هللا(. كذلك يف قضية سعد يف غزوة األحزاب عندما جاء املشركون ومعهم غطفان وهوازن فقال صلى هللا عليه 
وسلم: نعرض عليهم الصلح، فشاور سعد هذا وسعد بن عبادة يف أن يصاحل األحزاب على جزء من الثمرة، فقالوا: 

ب أن نفعله لك فعلناه، قال: )قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة(. قالوا: ال اي رسول هللا! أشيء حت
وهللا اي رسول هللا! كنا وإايهم على الشرك فما طعموها إال قرى أو شراء، واآلن أكرمنا هللا ابإلميان وهللا ما يطعمون 

اي رسول هللا نفعله لك ( ومن هنا أيضاً كانوا  منها شيئاً، وليس بيننا وبينهم إال السيف. الشاهد قوهلم: )أشيء حتبه
رضي هللا تعاىل عنهم يف املواقف ويف الشدة يفدُّونه أبنفسهم، فهذا أبو طلحة يرتِنس على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف ُأحد حىت يوجد يف جسمه حوايل سبعني ما بني طعنة برمح ورمية بسهم، كان كلما مر عليه إنسان يقول: 

ما عندك من سهام، مث ينظر صلى هللا عليه وسلم فيقول له: اي رسول هللا! فداك أيب وأمي ال تنظر حىت ال  هات
يصيبك سهم من سهامهم. ويصاب بسبعني طعنة ورمية، ملاذا  يفديه بنفسه؛ فمن ابب أوىل أن يكون هواه وميوله 

 َتبعاً له صلى هللا عليه وسلم.
 
 
 

 وسلم من طاعتهالتزام سنته صلى هللا عليه 
 
 



 
وجاء يف حديث العرابض بن سارية قال: )وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، 

ووجلت منها القلوب، فقلنا اي رسول هللا! لكأهنا موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، 
كم بعدي فسريى اختالفاً كثريًا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وإن عبدًا حبشياً؛ فإنه من يعش من

من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور! ( إىل آخر احلديث. نرجع إىل احلديث مرة 
به رسول هللا، وأن يكون رسول  أخرى من جهة األحكام.. ال إميان لعبد إال أبمرين معاً: أن يكون هواه تبعاً ملا جاء

هللا أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أمجعني. وتبعاً هلذا فقد وردت أقوال للسلف يف هذا الباب، منها: ما 
جاء عن مالك رمحه هللا أنه قال: )ال َيصُلح آخر هذه األمة إال مبا صُلح به أوهلا(، وهو االتباع واملسري على سنة 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها ابلنواجذ( وهي األنياب، كناية عن احلرص رسول هللا. )
عليها لئال تفرطوا. وأيضاً ورد عن مالك أنه قال: )من سن سنة وزعم أهنا حسنة فقد زعم أن حممدًا خان الرسالة(. 

[، 3ُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا ]املائدة:وذلك ألن هللا تعاىل يقول: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَ 
فاملسألة منتهية، ).. من سن يف اإلسالم سنة سيئة فعمل هبا بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل هبا وال ينقص من 

دي فإن له من األجر مثل أجر من عمل أوزارهم شيء(. وجاء عند ابن ماجة : )من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بع
هبا من الناس ال ينقص من أجور الناس شيء(. فما يهمنا هو اتباع السنة، وهذا الباب واسع، ولعل ما سبق فيه 

الكفاية ابلتنبيه هلذا احلديث، وهللا تعاىل أعلم. نسأل هللا أن يرزقنا اتباعه وحسن حمبته، وأن يرزقنا شفاعته صلى هللا 
م، وأن يوردان حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدًا، وصلى هللا وسلم عليه وسل

 وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
 
 

 احلديث الثاين واألربعون -شرح األربعني النووية 
 
 
 

 ك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك...(شرح حديث: )اي ابن آدم! إن
 
 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: قال 
املصنف رمحه هللا: ] عن أنس رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )قال هللا تعاىل: اي ابن 

دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أابيل، اي ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث  آدم! إنك ما
استغفرتين غفرت لك، اي ابن آدم! لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة(. 

األربعني حديثاً اليت مجعها اإلمام اجلليل النووي رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح [. هذا احلديث هو خامتة 



رمحه هللا، وذلك عماًل مبا روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من حفظ على أميت أربعني حديثاً ..( . وهذا نوع 
يف فضل  من أنواع مجع احلديث، فقد جيمع العامل أربعني حديثاً عامة، وقد جيمع أربعني حديثاً خاصة؛ كأربعني حديثاً 

املدينة، أو أربعني حديثاً يف فضل االستغفار، أو أربعني حديثاً فيما يتعلق ابحلج، فقد يفرد بعض العلماء أربعني حديثاً 
يف موضوع واحد. واإلمام النووي رمحه هللا مجع لنا هذه األربعني املتنوعة، اليت اشتملت على التوجيهات النبوية 

اعظ وتوجيه، وهذا هو احلديث اخلتامي. لقد أشار علماء احلديث الذين تعرضوا هلذا الكرمية مبا فيها من أخالق ومو 
اجملموع يف احلديث احلادي واألربعني يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت 

ميوله ورغباته واجتاهاته كلها  به(، إىل أن هذا احلديث ينبه كل مسلم أبنه جيب عليه أن يروض نفسه على أن تكون
َتبعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقد أشران إىل ذلك، وذكران ما يتعلق ابحلديث من األحكام من حماربة البدع 
ولزوم اتباع الكتاب والسنة، وأن ميزان إميان املؤمن هو يف رضاه بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكذلك نفي 

مل يرض حبكم رسول هللا وقضائه، ومن مل يسلم له تسليماً. ويف اخلتام كأن النووي رمحه هللا خيتم هذه اإلميان عمن 
اجملموعة هبذا احلديث، ليعظم يف نفس كل مسلم رجاء رمحة هللا. وليعلم بسعة فضل هللا. وهذا احلديث من أرجى 

والرجاء يف واسع فضل هللا سبحانه وتعاىل. أنيت إىل  أحاديث السنة النبوية، فهو يربط العبد بربه، وجيعله فسيح األمل
شرح ألفاظ احلديث ومجله، مث أييت التعليق عليه مبا تيسر، وهللا أسأل أن يعيننا وأن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه. هذا 

قال فيما  حديث أنس ، وأنس هو خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
يرويه عن ربه: إن هللا سبحانه وتعاىل يقول: )اي ابن آدم!(، وأول ما يلفت االنتباه هنا تعميم هذا النداء، فلم يقل: 
أيها املسلمون! وال أيها املؤمنون! إمنا نص على بين آدم، فقال: )اي ابن آدم!(، من أبينا األكرب آدم عليه السالم إىل 

م والكافر، والرب والفاجر، والعاصي والتقي، كل بين آدم داخل يف هذا النداء الذي يدعوهم هناية ذريته، وفيهم املسل
به املوىل سبحانه. و)آدم(: هل هو من أدمي األرض أو من األُدمة وهي السمرة  قالوا: لقد ُأعطي آدم مجااًل عظيماً، 

و فيه ُأدمة، ولكن اشتق امسه من أدمة وُأعطي يوسف ثالثة أعشار مجال آدم عليه السالم، ومل يكن آدم أمسر أ
األرض، أي: من وجه األرض، واألرض طبقات متنوعة، فجمع هللا طينة آدم من خمتلف أنواع طينة األرض، وخلقه 

ونفخ فيه من روحه، ومن هنا جاءت ذرية آدم على اختالف طبائع األرض منهم الصعب القاسي، ومنهم اهلني اللني، 
[. وقوله: )اي ابن آدم! إنك ما 27، واألسود، كما يف قوله تعاىل: َوَغَرابِيُب ُسوٌد ]فاطر:ومنهم األبيض، واألمحر

دعوتين ورجوتين(، يقولون: )ما( هنا مصدرية ظرفية، أي: مدة دعائك إايي ورجائك فيما عندي. )إنك ما دعوتين 
رط وجزاؤه يفيد أنه مهما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أابيل(، وهنا يطرح سؤال: هل هذا الش

غفرت لك على ما كان منك أم أن املقصود الدعاء مع مراعاة آدابه اليت جاءت عنه صلى هللا عليه وسلم  الثاين 
...... 
 
 
 

 من آداب الدعاء
 
 
 



 ابلدعاء ننظر إىل ما قيل يف آداب الدعاء على سبيل اإلمجال: أواًل وقبل كل شيء: اإلخالص، فحينما تتوجه إىل هللا
جيب أن تكون خملصاً يف دعائك. وكذلك ال تدع بقطيعة رحم وال إبمث، أي: ال تدع أن يسهل هللا لك طريق معصية، 
وال تدع أبن تقطع رمحاً قريباً لك، وال تدع على قريب لك ابلسوء. فإذا دعوت هللا مبا ينفعك يف دينك ودنياك كان 

وعليك بعد ذلك أن تنظر: أي املسألة تقدم  ويف أي األوقات تدعو  وأي  الدعاء يف حمله متوجهاً توجهاً صحيحاً،
 األمكنة تتخري  وكل ذلك يذكره العلماء يف آداب الدعاء.

 
 

 أوقات إجابة الدعاء
 
 
 

األوقات اليت يُتحرى فيها الدعاء رجاء أن يستجاب فيها كثرية، وقد ذكر صلى هللا عليه وسلم بعض أوقات اإلجابة. 
ساعة يف يوم اجلمعة، قال صلى هللا عليه وسلم يف بيان فضيلة يوم اجلمعة: )فيه خلق آدم، وفيه أهبط إىل ومن ذلك 

األرض، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، وما على األرض من دابة إال وهي تصبح يوم اجلمعة مصيخة 
يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل هللا فيها حىت تطلع الشمس شفقاً من الساعة إال ابن آدم، وفيه ساعة ال 

حاجته إال أعطاه إايها(، ومىت تلك الساعة  فيها خالف بني العلماء. قيل: بعد األذان، أي: وقت الصالة، وقيل: 
حينما يصعد اإلمام على املنرب، وهناك من يقول: بعد أن يفرغ من اخلطبة وقبل الصالة، وهناك من يقول: إهنا بعد 

وهذا اختيار مالك رمحه هللا. واستشكلوا: كيف يصلي ويسأل وبعد العصر ال توجد صالة  قالوا: جاء يف العصر، 
احلديث: )إذا صلى أحدكم مث جلس يف مصاله مل تزل املالئكة تصلي عليه: اللهم اغفر له! اللهم ارمحه( فمن جلس 

العصر وجلس ودعا هللا فقد يصادف تلك  يف املسجد ينتظر الصالة فال يزال يف صالة حىت يصلي، فهو إذا صلى
الساعة. ومهما يكن من شيء، ففي يوم اجلمعة ساعة إجابة أخفيت ليجتهد اإلنسان يف مجيع ساعات يوم اجلمعة. 
: ليلة القدر الدعوة جمابة فيها، وقد بنين صلى هللا عليه وسلم أهنا يف الوتر من العشر األواخر، وقد ثبت أن  ََ وأيضًا

أن يعينها ولكن تالحى رجالن يف ذلك اجمللس فأخفيت ليجتهد الناس يف ليايل العشر األواخر كلها. النيب أراد 
وأيضاً: يوم عرفة، ويف احلديث : )يوم عرفة ينزل هللا إىل السماء الدنيا فيباهي أبهل األرض أهل السماء فيقول: 

رمحيت ومل يروا عذايب، فلم يُر يوم أكثر عتقاً من  انظروا إىل عبادي! شعثاً غرباً ضاحني جاءوا من كل فج عميق يرجون
النار من يوم عرفة(. أيضاً: يف السجود يف الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أقرب ما يكون العبد من ربه 

 وهو ساجد(. فهذه أوقات حري مبن دعا هللا فيها أن يستجاب له.
 
 

 أماكن إجابة الدعاء
 
 
 



اليت يستجاب فيها الدعاء فمنها األماكن املقدسة: ما بني الركن واملقام، ويف حجر إمساعيل، ويف أما ابلنسبة لألماكن 
 املناسك كلها تشرع األدعية، وجاء احلث عليها فهي حرية ابلقبول. كل هذه من مباحث زمان ومكان إجابة الدعاء.

 
 
 

 استكانة العبد وتضرعه عند الدعاء من أهم أسباب اإلجابة
 
 
 

يف هذا احلديث: )ما دعوتين ورجوتين(، فيه أن أهم ما يكون يف وقت الدعاء حالة الداعي، فحينما يدعو  وقوله
اإلنسان يف غري حاجة يكون دعاؤه عادايً، وحينما تلم به ملمة ويتوجه إىل هللا ابلدعاء يكون تعلقه ابهلل، وقلبه مع 

ا يف أمر عادي. ولذا فإن أحرى أوقات اإلجابة حينما يتوجه هللا، ورجاؤه يف عظيم فضل هللا؛ أكرب وأعظم مما إذا دع
العبد إىل هللا بصادق النية، وبعظيم الرجاء، وهو يشعر بضعفه وحاجته إىل سعة فضل هللا عليه. ففي تلك اللحظة ال 

إليك مبا تسل: مب تسأل ربك أو مب تدعوه  ما جرى على لسانك من أمسائه احلسىن ودعوته به يكون توفيقاً من هللا 
يستجيب لك به. ومن املشاهد أن كل إنسان حني مير مبواقف أو أبزمات، ويتوجه إىل هللا؛ فإنه يف تلك احلالة حيس 
من نفسه أبهنا ليست كاألوقات العادية. ونتصور هذا يف موقف يتكرر كثرياً وهو السعي بني الصفا واملروة، فسببه 

صلى هللا عليه وسلم قال: .. )اسعوا فإن أمكم قد سعت قبلكم(.  سعي هاجر عليها السالم، كما روي أن النيب
وهاجر عليها السالم هي اليت جاء هبا إبراهيم عليه السالم ومعها طفلها إمساعيل، وتركهما يف مكان قال تعاىل فيه: 

الشام تبعته أم إمساعيل وقالت: اي  [، فلما أراد أن يرجع إىل37ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم ]إبراهيم:
إبراهيم! أين تذهب وترتكنا هبذا الوادي الذي ليس فيه إنس وال شيء  فقالت له ذلك مراراً، وجعل ال يلتفت إليها، 

وقالت له: آهلل أمرك هبذا  قال: نعم، قالت: إذن ال يضيعنا. لقد أعلنت إمياهنا ويقينها وتوكلها على هللا أبنه لن 
ذهب إبراهيم، وبقيت هناك وعندها سقاء فيه ماء، وعندما انتهى املاء الذي يف السقاء، وبدأ يبكي الطفل يضيعها. 

عطشاً؛ قررت أنه البد أن أتخذ ابألسباب مع إعالن توكلها على هللا، )ال يضيعنا(، فلم جتلس وتنتظر السماء أن 
ن قوة التوكل على هللا ال متنع األخذ ابألسباب، تنزل عليها املاء، بل أخذت ابألسباب. وهنا درس عملي يفيد أب

واألخذ ابألسباب ال مينع التوكل على هللا. فسيد املتوكلني صلى هللا عليه وسلم يف غزوة أحد ظاهر بني درعني، أي: 
لبس درعني، والفارس ال ميكنه أن يلبس درعني أبداً؛ وذلك بسبب الوزن الذي يتوجب عليه محله، فال ميكنه من 

حرك بيسر يف املعركة. فبالرغم من توكله على هللا، وابلرغم من قول هللا سبحانه وتعاىل له: َواَّللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس الت
[، مع كل ذلك أيخذ ابألسباب، وأييت ويصف املسلمني، ويتدرع ابجلبل من ورائه، ويضع الرماة على 67]املائدة:

رائهم.. خطط حربية مرسومة كاملة. فكذلك هاجر، ما هي األسباب اليت جبل الرماة حىت ال أيتيهم العدو من و 
أخذت هبا  هي يف بطن الوادي ال تستطيع أن ترى شيئاً، وإذا أراد اإلنسان أن يستكشف مكاانً إىل أبعد مسافة 

عدت إىل ممكنة فإنه يبحث عن حمل مرتفع ويشرف منه، فكان أقرب مرتـََفع هلا يف ذلك املكان هو جبل الصفا، فص
الصفا ونظرت حوهلا فلم جتد شيئاً، مث حبثت عن مرتفع آخر فلم جتد أقرب من املروة، فنزلت من الصفا إىل املروة، 
فلما انصبت قدماها يف بطن الوادي اختفى عنها طفلها فأسرعت حىت جاءت إىل جانب الوادي اآلخر، وحني رأت 



فتت حوهلا فلم جتد شيئاً، مث لشدة تلهفها رجعت إىل الصفا، طفلها مشت مشياً عادايً، مث صعدت على املروة وتل
وهكذا. وبتأمل هذا املوقف جند أهنا ما طلبت دون يقني ابهلل، وال قطعت رجاءها يف هللا؛ ألهنا متوكلة على هللا، وكان 

وق من الواجب عليها أن أتخذ ابألسباب، فأخذت أبسباب تقدر عليها، والتمست الفرج من األرض على يد خمل
خلق هللا فلم جتد، وُتركت تسعى إىل أن أكملت سبعة أشواط، وكلنا يدرك أهنا يف املرة األوىل لعلها كانت على أمل 
مخسني يف املائة أو سبعني يف املائة، ترجو أن جتد من يغيثها، فلما جاءت إىل املروة ومل جتد نزل هذا األمل إىل ثالثني 

نزل هذا األمل إىل مخسة وعشرين يف املائة، وملا أعادت الكرة إىل املروة نزل إىل يف املائة، فلما جاءت إىل الصفا 
عشرة يف املائة، وما أكملت سبعة أشواط إال وقد انقطع رجاؤها من اخللق، وانقطعت آماهلا يف املخلوق ويف األرض، 

اء وال بقراب ولكن يشق األرض وتوجهت بكل صدق إىل هللا، فكانت اإلغاثة حقاً، فجاء جربيل عليه السالم ال بسق
فينبع املاء بزمزم. ملاذا مل أيهتا جربيل من أول مرة  هي مل يكن عندها أحد، لكن كان يوجد يف القلب نوع ميل ورجاء 
وأمل يف خملوق، فرُتكت ملا وجد يف قلبها من ذلك النوع من األمل يف املخلوق، فسعت سبعاً، وكل مرة يقل رجاؤها 

ما قلن رجاؤها يف املخلوق عُظم يف اخلالق، فاألمران متقابالن؛ كلما ضعف رجاؤها يف املخلوق يف املخلوق، وكل
ابتعدت عنه واقرتبت من جانب هللا حىت انقطع األمل متاماً يف املخلوقني، وتوجهت بكليتها إىل هللا، فكان الفرج 

وتين(، إذا كنت مع الدعاء قوي الرجاء الكبري، وهكذا جيب أن يكون املسلم. )اي ابن آدم! إنك ما دعوتين ورج
وعظيم الرجاء يف هللا، فهناك حيصل املطلوب، أما أن تدعو بقلب اله فقد جاء يف احلديث: )ال يستجيب هللا دعاًء 
من قلب غافل اله(. أي: تدعو ربك وأنت مشغول بغريه أو تدعو ربك وأنت تفكر بغريه. وفيما وقفت عليه يف 

دخل الكعبة فوجده فيها، فقال:  -وهو خليفة-يف مكة، أن عبد امللك بن مروان  -لعلماءأو بعض ا-ترمجة عطاء 
ألك حاجة اي فالن ! قال: )إين ألستحي أن أسأل خملوقاً وأان يف بيت هللا(. فمثالً: إنسان ضيف عندك، وجاء ضيف 

توجه إىل هذا الضيف. فلما اثٍن، وله حاجة، فحينما يتوجه إليك بطلب حاجته يكون أقرب إليك وأحسن من أن ي
خرجا إىل اخلارج قال: اآلن حنن خارج الكعبة، فسلين حاجتك. قال: وهللا ما سألت الدنيا ممن ميلكها، فال أسأهلا ممن 
ال ميلكها. حينما كان داخل الكعبة كان قلبه مع هللا، واستشعر أنه من قلة احلياء أن يكون يف جوف الكعبة ويسأل 

ا، كيف ورب البيت أقرب ! وهكذا اإلنسان حينما يكون رجاؤه عظيماً ابهلل، وقلبه متعلقاً ابهلل، خملوقاً: أعطين كذ
 ويف وقت الشدة يكون أقرب إىل هللا، تكون الطاقة يف التوجه قوية جداً.

 
 
 

 قصص أخلص أصحاهبا الدعاء فاستجاب هللا هلم
 
 
 

الصخرة وسدت عليهم الغار. فجعلوا حياولون حتريكها فلم  قصة النفر الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار، فأتت
يقدروا عليها، فرجعوا إىل هللا، وقالوا: تعلمون أنه ال يعلم أحد بكم، وال ينجيكم من هذا إال هللا، فكل واحد منا 

إىل هللا سبحانه ينظر ماذا له عند هللا من خبيئة سر  وأين عمل أرجى له عند هللا  فليسأل هللا به. فقام األول يتوسل 
وتعاىل برب والديه، وقام الثاين يتوسل إىل هللا حبفظ حق األجري وأداء األمانة، وقام الثالث يتوسل إىل هللا ابلكربى 



والعظمى وهي العفة عن احلرام، وكلما قام واحد منهم وتوسل إىل هللا مبا له عند هللا تتزحزح الصخرة قليالً، حىت إذا 
هم تنحت الصخرة، وخرجوا ميشون. ولو تساءلنا: األول منهم حينما توسل إىل هللا وبقدرة هللا استكمل الثالثة دعاء

تزحزحت الصخرة، فاهلل الذي زحزحها سنتيمرتًا واحدًا يستطيع أن يزحزحها كيف شاء، فكان من املمكن أن تنزاح 
ثة ما عندهم، ونعرف كيف يكون أثر الصخرة عند أول توسل، ولكن من فضل هللا علينا أنه أنظرهم حىت خيرج الثال

األعمال اخلالصة لوجه هللا. إذًا: العمل الصاحل، واإلخالص، والرجاء فيما عند هللا؛ إن توجه إىل اجلبل أزاحه، وإن 
توجه إىل املاء مجد، وتتسخر كل القوى الطبيعية للعبد الذي يتوجه إىل هللا إبخالص. هذا العالء بن احلضرمي حينما 

البحر والعدو ينحاز ابلسفن، فماذا قال  أيها البحر! إنك جتري أبمر هللا، وحنن جند يف سبيل هللا، عزمت أتى إىل 
عليك لتجمدن لنعرب. ماء ميشي وجيري، فيجمد هلم ليعربوا، ويقاتلون وينتصرون! أبي شيء  بقوة الرجاء يف هللا، 

سد معرتضاً للناس، أتى إليه وقال له: ابتعد، أان سفينة وابإلخالص هلل. وهذا سفينة موىل رسول هللا، حينما رأى األ
صاحب رسول هللا. وذات مرة ضاع يف الصحراء، ومل يدر أين يذهب، فإذا ابألسد أيتيه وحيوم حوله وميشي معه حىت 

تنـزاح  يدله على الطريق! ماذا نقول ! إن احليواانت والوحوش تذل عند عظيم الرجاء يف هللا، وإن املاء جيمد والصخرة
 عند التوجه إىل هللا بصادق النية.

 
 
 

 هل تستجاب دعوة الكافر 
 
 
 

قد يستجاب الدعاء مع شدة الرجاء فيما عند هللا ولو كان من كافر، فال تستعظموا ذلك! فإن هللا ال يتعاظم عليه 
ن يفرجها عنه، فاهلل شيء. إذا قام الكافر وهو يف شدة وكربة وتوجه إىل هللا، وصار يستصرخ ويصيح ويسأل ربه أ

سبحانه ال يرد سائالً، وال نقول: هذا كافر، أليس ربه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وأعطاه ما أعطاه  ويف 
احلديث: )إايكم ودعوة املظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس هلا حجاب دون هللا تعاىل(. حينما يتوجه الكافر إىل هللا 

رب عنه، فهو يف تلك اللحظة مؤمن مبن يدعوه ويلجأ إليه ويرجوه. ولذا قال حصني ابملسألة فيما خيصه ليفرج الك
حني سأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كم تعبد إهلاً  قال: سبعة، ستة يف األرض، وواحد يف السماء. قال: 

السماء سبحانه وتعاىل، فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك  قال: الذي يف السماء(. ألنه مل خيش ومل يرج إال الذي يف 
والبقية تلك كما يقولون: على اهلامش، ال قيمة هلا عند الشدة وعند احلاجة. وأيضاً: الكافر حينما يتوجه إىل هللا، 
ويقول: اي رب! اآلن أان مسلم، فهل يرده عن هذا، ويقول له: ال، أنت كنت كافرًا  ال، فإن )اإلسالم جيب ما كان 

التفسري أن فرعون حينما جاءه الغرق صار ينادي: اي موسى! اي موسى! عدة مرات، وموسى قبله(. ويذكرون يف كتب 
مل يلتفت إليه، فاهلل سبحانه وتعاىل عاتب موسى فيه، وقال: اي موسى! يناديك عبد من عبادي لتغيثه فلم تلتفت إليه، 

على كل مسلم أن يُعلِنم اخللق سعة فضل  لو انداين مرة واحدة ألجبته! وفضل هللا أكرب من هذا. ولذا اي إخوان! جيب
هللا، وأن يُعِظم رجاءهم يف هللا، مث بعد ذلك أيخذهم إىل كتاب هللا وسنة رسوله. ومما جاء يف اآلاثر عن موسى أنه سأل 

ربه عن أحب شيء إليه  قال: أن حتببين عند خلقي. فال تُيئس الناس من رمحة هللا، وسع هلم اجملال، مث خذهم 



ب والسنة، وعلمهم ما جيب من حق هللا عليهم، وحق العباد على بعضهم البعض. )اي ابن آدم! إنك ما دعوتين ابلكتا
ورجوتين(، يقول العلماء: الرجاء وقت الدعاء من شرط اإلجابة، أما إذا كان يدعو من دون رجاء فكأنه غري مهتم 

حيسن الظن ابهلل تعاىل جييب دعاءه أجاب هللا  وغري مبال، ويف احلديث: )أان عند ظن عبدي يب(، فإذا دعا وهو
دعاءه. وكثري من العلماء يقولون: من دواعي استجابة الدعاء أن يكون املطعم حالاًل، ال أن يكون حراماً. كيف 
تتغذى ابحلرام معاندة وخمالفة هلل، مث تتقدم وتسأل هللا جبسم غذي ابحلرام ! أما إذا دعوت جبسم غذي ابحلالل، 

إىل هللا، كان ذلك حري ابالستجابة، وهذا من املراتب العليا للمؤمنني كما روي عنه صلى هللا عليه وسلم  وتوجهت
حينما سأله الرجل وقال: )اي رسول هللا! ادع هللا يل أن أكون جماب الدعوة، فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب 

ع العبادات كما جاء يف احلج: )إذا خرج الدعوة(، إذا كان طعامك من حالل فإن دعوتك جمابة. وهكذا يف مجي
الرجل حاجاً بنفقة طيبة، ووضع رجله يف الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، انداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، 
زادك حالل، وراحلتك حالل، وحجك مربور غري مأزور(؛ ألن كل مقوماته ابحلالل. إذًا: هذا اجلزء من هذا احلديث 

 ِجي العبد.من أعظم ما يُر 
 
 
 

 هل يقدم اإلنسان الرجاء أم اخلوف 
 
 
 

أنه عند النزع يف آخر أمره توجه إىل هللا وقال:  -الذي سفك الدماء، وسعى يف األرض فساداً -جاء يف سرية احلجاج 
من )اي رب! كل الناس يسيئون الظن يب، وأان أحسن الظن بك( اي هللا! مع سريته الظاملة وأخالقه السيئة وما سفك 

دماء بريئة يقول هذا! والعلماء أيتون مببحث لطيف ويقولون: هل الواجب على اإلنسان واألوىل له أن يغلِنب جانب 
[ أو جيمع بينهما لقوله تعاىل: 46الرجاء، أو يقدم جانب اخلوف لقوله تعاىل: َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِنِه َجنـََّتاِن ]الرمحن:

[  قالوا: املسلم كالطائر يطري جبناحني: جناح الرغبة وجناح الرهبة، فجناح الرغبة 90َهًبا ]األنبياء:َوَيْدُعونـََنا رََغًبا َورَ 
يدفعه إىل فعل اخلري، وجناح الرهبة مينعه من فعل الشر، فهو بني رغبة ورهبة، ولكن يقولون: إذا كان يف هناية عمره، 

ن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه(، أما إذا كان يف شبابه أو عند عجزه فيقدم جانب الرجاء كما جاء يف احلديث: )م
ويف قوته ويف نوازع اهلوى ويف خماوف الفتنة فيقدم جانب اخلوف. إذًا: يف حالة القدرة على العمل وخمافة الفتنة 

هكذا والوقوع يف الشبهات وغريها يكون جانب اخلوف أسلم له، وإذا كان يف الطرف الثاين فليقدم جانب الرجاء. و 
يقولون يف سلوك العبد مع هللا سبحانه وتعاىل وإعظام الرجاء يف فضل هللا، ويصور هذا بعض الشعراء بقوله: اي رب 

إن عظمت ذنويب كثرة فلقد علمت أبن عفوك أعظم إن كان ال يرجوك إال حمسـن فمن الذي يدعو ويرجو اجملرم ما يل 
فإن عظمت ذنوب اإلنسان  -اي إخوان-لم وهذا تصوير الواقع إليك وسيلة إال الرجـاء ومجيل عفوك مث إين مسـ

فليعلم أبن عفو هللا أوسع. الرسول صلوات هللا وسالمه عليه يف عودته من الطائف سلطوا عليه السفهاء وجاءه ما 
ني جاءه منهم، فوقف يدعو ربه: )اللهم! إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، أنت أرحم الرامح

إىل من تكلين  إىل عدو يتجهمين أو إىل قريب ملكته أمري! إن مل يكن بك علي غضب فال أابيل، غري أن عافيتك 



أوسع يل(، فعفوا هللا أوسع، فاإلنسان قد يبتلى وقد يصرب وقد يتحمل، ولكن عفو هللا أوسع، َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ 
دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أابيل، اي ابن آدم!  [. )اي ابن آدم! إنك ما156َشْيٍء ]األعراف:

لو بلغت ذنوبك عنان السماء(، وسيأيت بيان نوعية هذه الذنوب، ويهمنا قوله: )عنان السماء( ويقولون: العنان هو 
ستغفرت ربك السحاب، ويقولون: إن هذا على سبيل التقريب، ولو بلغت إىل السماء الدنيا، مهما كثرت ذنوبك مث ا

يغفرها لك. وقوله: )على ما كان منك(، يقول بعض العلماء: ولو تكررت ذنوبك مث استغفرت وبعد استغفارك عدت 
للذنب مث استغفرت غفر لك، ولكن ال على سبيل التالعب والتهكم واالستهتار، بل تصُدق عند استغفارك، يقول 

استغفاران ليس أكيدًا، ومل يكن انبعاً عن قلب صحيح اندم بعض السلف: )استغفاران حيتاج إىل استغفار(، يعين: 
راجع. ولذا يقولون: االستغفار هو عني التوبة، والتوبة إقالع عن الذنب، وندم على ما مضى، وعزم على عدم 

العودة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثالثة كانت توبة نصوحاً. وإن ُقدِنر بعد ذلك أن وقع يف الذنب بدون إصرار 
ابق فإنه يستغفر، وقد جاء يف احلديث: )والذي نفسي بيده! لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم، وجلاء بقوم يذنبون س

فيستغفرون هللا فيغفر هلم(. إذاً: مهما كان الذنب فال يتعاظم إنسان ذنباً على هللا، وشاهد ذلك قصة الرجل الذي 
ل يل من توبة  قال له: بعد قتل تسعة وتسعني نفساً! قتل تسعة وتسعني نفساً مث أتى إىل شخص عابد وسأله: ه

ليست لك توبة، فقتله فأكمل به املائة. مث بقيت نفسه تنازعه فأتى عاملاً عارفاً فسأله، فأجابه العامل وقال: ومن حيول 
ئة نفس، بينك وبني التوبة ، تب إىل هللا يقبل توبتك، مث نصحه قائاًل: اخرج من هذه البلدة اليت قتلت فيها ما

واذهب إىل القرية الفالنية ففيها رجال صاحلون فاعبد هللا معهم، فلما خرج أدركته املنية يف الطريق، واختصم فيه 
مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، مث أرسل هللا هلم ملكاً يف صورة رجل وقال: قيسوا ما بني األرضني، مث أمر هللا هذه 

رب إىل أهل اخلري بذراع، فقبضته مالئكة الرمحة. ويف احلديث: )..إن الرجل أبن متتد، وتلك أبن تنزوي، فصار أق
ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة(. 

ونل وعمل بعمل أهل اجلنة، إذًا: عمل بعمل أهل النار وأصبح يستحق النار، ولكن بلطف هللا سبق عليه الكتاب، وحت
وكانت اخلامتة خريًا، واألعمال ابخلواتيم. وهكذا أيها اإلخوة! يبني املوىل سبحانه يف هذا احلديث أنه ال يتعاظم 

اإلنسان ذنباً على هللا أبدًا، ومهما كان عظم هذا الذنب فرمحة هللا أوسع، ولكن جيب عليه يف ذات الوقت التأدب 
وبته وال يكون استغفاره من ابب التالعب أو من ابب التساهل. ويذكر ابن رجب أثرًا يعزوه إىل مع هللا، فال تكون ت

الرتمذي )وفيه: )ال يتخذ الرجل امرأة حليلة وكلما قضى حاجته منها يستغفر هللا، مث يرجع إليها، فيقول هللا له: ال، 
: أستغفر هللا، وأنت مصر على هذا؛ فال. ويف اتركها أغفر لك(. أما كونك كل ساعة تعود للذنب، مث ترجع وتقول

رجل يزين ابمرأة وكلما قضى حاجته منها استغفر مث رجع، ورجل أيكل  -وذكر منهم-األثر: )إن هللا ال يغفر لثالثة: 
مال غريه، وكلما أكل شيئاً قال: أستغفر هللا، فيقول هللا له: ال، اترك ماله أغفر لك(. إذًا: اإلصرار على الذنب 

 نب.......ذ
 
 

 فضل االستغفار
 
 
 



االستغفار جيبن ما قبله، واالستغفار هو سيد العبادات، وقد بنين سبحانه وتعاىل أن هذا النوع من عبادة هللا ينفع يف 
ارًا * َومُيِْددُْكْم أبَِْمَواٍل َوبَِننَي الدنيا واآلخرة، فقال: فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا * يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَ 

[. وبعض العلماء يقول: هناك صيغ وألفاظ واردة قد يكون 12-10َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًا ]نوح:
استفعل(  بعضها أوىل من بعض، ولكن حينما تستغفر فأنت تتوجه إىل هللا وتطلب منه املغفرة، فاستغفر على وزن )

كما تقول: استقدم: أي طلب القدوم، واستقرض: أي طلب القرض، واستغفر: طلب املغفرة، تقول: اللهم! اغفر 
يل، دعاء ابملغفرة، وتقول: أستغفر هللا: أي: أطلب من هللا املغفرة. وسيد اإلستغفار: )اللهم! أنت ريب ال إله إال أنت، 

ا استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، خلقتين وأان عبدك، وأان على عهدك ووعدك م
وأبوء لك بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت(، فهذا سيد االستغفار، فمن داوم عليه أصاب خرياً. وحيث 

: العلماء كل إنسان على أن يكثر من االستغفار ولو بدون ذنب؛ ألنه رفع لدرجاته، يقول صلى هللا عليه وسلم
)وهللا! إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة(. فهذا سيد اخللق الذي ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
أتخر، كانوا يعدون عليه يف اجمللس الواحد يستغفر هللا مائة مرة! وغريه كيف يكون حاله  فينبغي للعبد أن يكثر من 

 مطلقاً، وهللا تعاىل أعلم. ...... االستغفار سواًء كان من ذنب معني أو
 
 

 الشرك ابهلل تعاىل من الذنوب اليت ال تغفر
 
 
 

وقوله سبحانه يف هذا احلديث القدسي: )اي ابن آدم! لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً 
ء قريب من هذا، أو هذا قريب من ألتيتك بقراهبا مغفرة(، )قُراب األرض(: يقول بعض العلماء يف اللغة: هذا الشي

هذا يف الطول، أو هذا املكان قريب من هذا يف السعة، يعين ليس عني السعة وليس عني الطول ولكن مقارب، 
فقالوا: )ُقراب( مبعىن ُمقاِرب، يعين: لو أتيتين مبا يقارب ملء األرض، وقالوا: قراب األرض، أي: ِقراهبا أو ملؤها، 

ا ابلكلية. )لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة(، وهو كناية عن امتالئه
يقول )مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً(، إذاً: هناك فرق بني املغفرة واالستغفار وبني الدعاء وعظيم الرجاء. قلنا: يف قوله: 

من بين آدم، ولكن هنا يقول سبحانه: )لو أتيتين بقراب )اي ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين(، مشلت كل عبد هلل 
األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً(، إذاً: قراب األرض من اخلطااي اليت ليس فيها الذنب األكرب وهو الشرك،  

ْرَك َلظُلْ  [. فمهما  13ٌم َعِظيٌم ]لقمان:كما بني ذلك سبحانه يف قضية لقمان مع ابنه: اَي بـُيَنَّ ال ُتْشِرْك اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِن
كان على اإلنسان من خطااي، ولقي هللا موحدًا ال يشرك ابهلل شيئاً ال يف أمسائه وال يف أفعاله وال يف صفاته، كان هذا 

ا ُدوَن َذِلَك القراب الكثري من اخلطااي موضع املغفرة. ويف القرآن الكرمي: ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر مَ 
[، أي ما دون الشرك من اخلطااي. إذًا: )) ُدوَن َذِلَك (( فيه نص على أن اخلطااي تتفاوت، فهناك الشرك 48]النساء:

وهو الظلم األعظم، وهناك قتل النفس، وهناك الزان، وهناك السُّْكر، وهناك السرقة، وهناك السَّب، وهناك نظرة 
ُر َما ُدوَن َذِلَك ((، فاحلديث مطابق لآلية الكرمية. قال: )لو أتيتين بقراب األرض العني، فهي تتفاوت، )) َويـَْغفِ 

خطااي(، واخلطااي: مجع خطيئة، وهي: ما يفعله اإلنسان من الذنوب عامدًا، وهي خبالف اخلطأ الذي يقع من املرء 



ا استكرهوا عليه(، فاخلطأ ليس عمدًا بدون قصد منه، وتقدم يف احلديث: )إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وم
وليس معصية، ولكنه ينتج عندما يفعل املرء شيئاً جائزًا فيخطئ فيه إىل ما ليس جبائز، أي: بدون إصرار وال قصد 

 للخطأ واملعصية.......
 
 

 اإلميان بصفات هللا تعاىل دون تكييف
 
 
 

إيل شربًا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إيل ذراعاً هذا احلديث يسوق عنده العلماء احلديث اآلخر: )..وإن تقرب 
تقربت إليه ابعاً، وإن أَتين ميشي أتيته هرولة(، واألحاديث اليت تدخل يف ابب الصفات ليس إلنسان أن حيكِنم العقل 

ان عن فيها، وال أن يورد عليها تكييفاً من عنده؛ ألن الكيف ال ينبغي من اإلنسان يف حق املوىل سبحانه، وقد هنا
[، ومذهب السلف الصاحل كما قال مالك عندما سئل عن االستواء، 11ذلك وقال: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ]الشورى:

فأطرق وأخذه العرق واشتد به األمر، مث رفع رأسه وقال: )االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب(. 
سلمة، فكلهم حينما ُسئلوا عن االستواء كان جواهبم واحدًا.  وكذلك قال ربيعة الرأي شيخ مالك، وكذلك قالت أم

ويقول الشافعي رمحه هللا يف هذا الباب: )نؤمن ابهلل ومبا جاء عن هللا على مراد هللا، ونؤمن برسول هللا ومبا جاء عن 
ال إبميان تكييف(. وهلذا  رسول هللا على مراد رسول هللا(. ويقول اإلمام ابن تيمية رمحه هللا: )حنن كلفنا إبميان تصديق

سلف األمة يثبتون صفات املوىل سبحانه على مراده، ويقولون: إثبات بال تكييف ونفي بال تعطيل، إثبات الصفات 
بال تكييف هلا: فال يقال: كيف كذا وكيف كذا، ونفي ملا ال يليق جبالل هللا دون تعطيل املوىل عن صفاته احلقة. 

)إن تقرب إيل شربًا تقربت إليه ذراعاً(، حنن ندرك الشرب والذراع، ولكن املوىل من وهكذا قوله يف هذا احلديث: 
يدركه من خلقه  )وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت إليه ابعاً، وإن أَتين ميشي أتيته هرولة(، فهذه الصفات ال ندرك 

ث.. )ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حقائقها كما نتصور إال يف املخلوق، وأما يف ذات املوىل فال. وكما جاء يف احلدي
إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ..(، وأين السماء من عظمة هللا  )ما السماوات السبع يف الكرسي إال  
كحلقة ملقاة أبرض فالة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على احللقة(. فكيف نتصور ابلعقل احملدود أن 

 السماء الدنيا، وهل هو كنزولنا  ال وهللا! وهل السماء تسعه  ال نستطيع أن نكيف فالعقل حمدود، املوىل ينزل إىل
ويعجز أن يكيف صفة من صفات هللا. فيجب أن نثبت صفات هللا كما جاء عن هللا وعن رسول هللا، وال أعلم 

د املوىل سبحانه أن امنت علينا هبذه النعمة، بوصف هللا من هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم. وختاماً أيها اإلخوة! حنم
ونشكره سبحانه أن وفقنا وإايكم إىل هناية هذا اجملموع املبارك، ونسأل املوىل أن ينفعنا وإايكم وكل مسلم مبا علَّمنا، 

أن يرزقنا وأن يوفقنا للعمل مبا علنمنا، وأن يرزقنا حسن اإلخالص وحسن التوجه إليه، وأن ينفعنا وإايكم مبا علمنا، و 
وإايكم شفاعة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأن جيزيه عنا وعن اإلسالم واملسلمني أفضل ما جازى نبياً عن أمته، 

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.......
 
 



 األسئلة
 
 
 

 إذا مل يوصيا هباحكم العمرة عن الوالدين 
 
 
 

السؤال: هل جيوز لإلنسان أن يعتمر عن والديه ولو مل يوصياه بذلك  اجلواب: األئمة الثالثة جييزون أن يعتمر 
اإلنسان عن أبويه ولو بدون وصية، ومالك رمحه هللا يقول: إن أوصيا عملت ابلوصية، وإن مل يوصيا فال عليك. 

هور، فقد جاء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن امرأة أتته وقالت: )إن أمي ولكن جاء يف السنة ما يؤيد رأي اجلم
نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج أفأحج عنها (، فما سأهلا: هل أوصت أم مل توص  بل )قال: نعم حجي عنها، 

عليه دين أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته  قالت: نعم، قال: فاهلل أحق ابلوفاء(. فلو مات إنسان و 
إلنسان، ومل يوص بسداد الدين، فجاء متربع وسدد الدين عنه فقطعاً تربأ ذمته، وقد كان يف ابدئ األمر أيتون 

ابجلنائز ليصلي عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان يسأل: هل عليه دين أم ال  فإن قالوا: نعم، قال: )صلوا 
دينه، وإن قالوا: ليس عليه دين، صلى عليه النيب صلوات هللا وسالمه على صاحبكم(. ألن املدين حيبس يف قربه ب

عليه. فجيئ برجل فقيل: إنه مدين بدينارين، فقال: )صلوا على صاحبكم( ، وامليت ما أوصى بسدادها، فقال أبو 
برئ منها امليت  قتادة رضي هللا عنه: )اي رسول هللا! دينه علين، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حق الغرمي و 

قال: نعم، فتقدم صلى هللا عليه وسلم وصلى عليه(. فهل هذا الرجل كان أوصى أن يسدد عنه  مل يوِص. إذاً: إذا 
 تربع الولد ألبويه بعمرة فال مانع من ذلك، وال حيتاج أن يتوقف على الوصية، وهللا تعاىل أعلم.

 
 
 
 

 مىت تبدأ أحكام السفر 
 
 
 

كام السفر  اجلواب: هناك قضية خيطئ فيها الكثري من الناس، وهي أنه حينما يريد السفر السؤال: مىت تبدأ أح
ويعزم عليه، وأييت وقت الفريضة كالظهر مثاًل، فيجمع الظهر والعصر يف مسجد بلده الذي يصلي فيه عادة، ويقول: 

أو يف مسجد حيه، فهذا ال جيوز وال أان عازم على السفر، فيجمع العصر مع الظهر وهو ال زال يف بلده أو عند بيته 
يصح، والرسول صلى هللا عليه وسلم عندما عزم على احلج يف حجة الوداع، اغتسل ولبس إزاره ورداءه، وهتيأ 

للسفر، وحضرت صالة الظهر، فصلى الظهر أربعاً، ومل جيمع معها العصر، بل أخرها حىت جاء إىل ذي احلليفة، وملا 



إذًا: الرتخص أبحكام السفر ال حيل حىت يتحقق السفر فعلياً أبن خيرج من أطراف القرية.  دخل وقتها صالها ركعتني.
وقد جاء عن علي رضي هللا تعاىل عنه أنه كان خارجاً من الكوفة فصلى الظهر أربعاً، قالوا: ملاذا ال تقصر وحنن قد 

فـعلي رضي هللا تعاىل عنه يرى أنه  لصلينا ركعتني، -خص َتبع للقرية -خرجنا للسفر  قال: لوال هذا اخلصيص 
مادام يوجد طرف من أطراف البيوت ولو ُخصيصاً فإنه ال زال يف حيز البلد، وال زال يف حدودها، ومل خيرج عنها، 

فال حيق له أن يقصر الصالة. إذًا: ال حيق اجلمع إلنسان مر بسيارته ابملسجد النبوي وهو من أهل املدينة، فال حيق له 
لعصر مع الظهر؛ ألنه مل خيرج بعد، وميكن أن أيتيه أمر يرجعه عن السفر. فال ينبغي إلنسان أن يبدأ القصر أن جيمع ا

 وكذلك الفطر يف رمضان قبل أن خيرج من بلده.
 
 

 من شروط التوبة رد احلقوق إىل أهلها
 

يغفر هللا هلم: رجل زىن  السؤال: هل من شروط التوبة رد احلقوق إىل أهلها  اجلواب: روي يف حديث: )ثالثة ال
ابمرأة، كلما قضى حاجته منها استغفر مث رجع، ورجل أيكل مال الغري ويقول: أستغفر هللا، فيقول هللا: ال، حىت ترد 

 ماله، ...(إخل. إذاً: يشرتط لصحة التوبة أن ترد احلقوق إىل أهلها. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.


